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BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam bab III ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari

lokasi penelitian, yaitu di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru.

Adapun data yang dipaparkan di sini adalah data yang di peroleh dari wawancara

dan dokumentasi.

Dalam memperoleh data tentang peranan pembimbing dalam membina

karakter anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru ini

penulis melakukan wawancara dengan pengasuh Ahmad Khoiri Khalqi dan anak

asuh yang ada di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru ini.

Peranan Pembimbing dalam membina karakter anak asuh ini sangat

penting untuk anak asuh yang ada di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah

Pekanbaru karena walaupun mereka berada di Panti tidak menghalangi mereka

untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki dan mendapatkan pembinaan

terhadap karakter mereka. Sehingga dengan adanya bimbingan tersebut mereka

bisa lebih bisa memiliki karakter yang lebih baik dan lebih mandiri ketika mereka

sudah keluar dari panti dan dapat mengubah konsep diri yang negatif menjadi

positif.
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Daftar anak asuh yang berhasil diwawancarai
Di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru

No Nama Kota asal Umur Kelas

1 Alfarisi Pekanbaru 13 tahun 1 Mts

2 Awaluddin Rohul 15 tahun 3 Mts

3 M Al-Fadli Pekanbaru 15 tahun 2 Mts

4 Zainal Arifin Kampar 19 tahun 1 Aliyah

5 Sutrisno Palembang 17 tahun 1 Aliyah

6 Viki Hendro Kampar 16 tahun 1 Aliyah

A. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap unsur-unsur karakter

anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru

1. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap anak asuh di Panti

Asuhan Yatim Putra  Muhammadiyah

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Ahmad Khoiri

Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa pembimbing sudah

memberikan bimbingan terhadap anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru. Bimbingan yang diberikan kepada anak asuh

bermacam-macam dan sudah terprogram (Wawancara: Kamis, 29 Mei

2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa telah mendapatkan bimbingan dari pembimbing ini

terlihat dari pelaksanaan pembimbimg yang diberikan kepada anak asuh
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nya. Awaluddin (anak asuh) mengatakan sudah mendapat bimbingan dari

pembimbing dan bimbingan yang diberikan bermacam-macam. M Al-

Fadli (anak asuh) mengatakan telah mendapatkan bimbingan dari

pembimbing. Biasanya bimbingan ini sudah di jadwalkan  (Wawancara:

Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan telah mendapatkan bimbingan dari pembimbing ini

terlihat dari kegiatan-kegiatan bimbingan yang telah diberikan

pembimbing kepada anak-anak asuh. Sutrisno (anak asuh) juga

mengatakan hal yang sama bahwa pembimbing telah memberikan

tugasnya kepada anak asuh yang selalu memberikan bimbingan-

bimbingan. Viki Hendro (anak asuh) mengatakan telah mendapatkan

bimbingan dari pembimbing sejak awal masuk ke Panti Asuhan Yatim

ini.(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru ini bahwa pembimbing telah memberikan

bimbingan secara maksimal dan sebaik mungkin kepada anak asuh nya. Ini

dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan bimbingan yang sudah terprogram dan

sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. (Observasi: Senin, 10 Juni

2014).

2. Bimbingan apa saja yang ada di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing menjelaskan bahwa bimbingan yang

ada di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah ini meliputi: bimbingan

keagamaan, kedisiplinan, bimbingan kesehatan jasmani, bimbingan

kebersihan, bimbingan akhlak, latihan keterampilan pidato, dan bimbingan

belajar (Wawancara: Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan banyak sekali bimbingan yang ada di Panti ini seperti;

bimbingan keagamaan, bimbingan belajar, bimbingan keterampilan,

bimbingan tentang akhlak. Awaluddin (anak asuh) mengatakan bimbingan

yang ada di panti asuhan ini bermacam-macam seperti;bimbingan agama,

bimbingan moral, bimbingan kebersihan. M Al-Fadli (anak asuh)

mengatakan bahwa bimbingan di Panti ini meliputi; bimbingan

kebersihan, bimbingan olah raga, bimbingan belajar, bimbingan tentang

sopan santun, bimbingan kebersihan (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin,

Sutrisno, dan Viki Hendro (anak asuh) mengatakan bahwa bimbingan

yang ada di Panti Asuhan ini antara lain seperti; bimbingan keagamaan,

bimbingan keterampilan, bimbingan adab, bimbingan kesehatan jasmani

dan bimbingan belajar. (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru bahwa dari bimbingan-bimbingan yang ada

telah di laksanakan dengan baik ini dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan
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anak asuh nya seperti: Sholat Jama’ah setiap waktunya,  latihan pidato,

membuat keterampilan, bimbingan belajar setiap malam, olah raga setiap

sore hari, dan gotong royong pada hari minggu nya.(Observasi: 10 Juni

2014).

3. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap sikap anak asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa dalam memberikan

bimbingan terhadap sikap dengan cara memberikan ceramah, contoh sikap

yang baik, menasehati, dan memberi teguran langsung (Wawancara:

Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan dalam pemberian bimbingan terhadap sikap ialah dengan

memberi contoh  sikap yang baik.  Awaluddin (anak asuh) mengatakan

dalam memberikan bimbingan terhadap sikap ialah dengan ceramah dan

mencontohkannya kepada anak asuh.  M Al-Fadli (anak asuh) mengatakan

memberikan bimbingan terhadap sikap ialah mengajak untuk  bersikap

yang baik dan menegur langsung apabila ada sikap yang salah

(Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan bahwa cara pembimbing memberikan bimbingan

terhadap sikap ialah dengan dengan memberikan arahan untuk bersikap

yang baik. Sutrisno (anak asuh) mengatakan bahwa pembimbing

memberikan bimbingan sikap dengan cara memberikan contoh sikap yang
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baik. Viki Hendro (anak asuh) mengatakan bahwa cara pembimbing

memberikan bimbingan sikap dengan cara ceramah terhadap sikap-sikap

yang baik seperti sikap Nabi Muhammad SAW dan mempraktekkan nya

dalam kehidupan sehari-hari.(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014)

4. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap emosi anak asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa dalam memberikan

bimbingan terhadap emosi anak asuh yaitu dengan cara  diskusi dengan

anak asuh terhadap emosi tersebut (Wawancara: Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing memberikan bimbingan terhadap emosi

ialah dengan diskusi dan menasehati.  Awaluddin (anak asuh) mengatakan

bahwa pembimbing memberikan bimbingan terhadap emosi ialah dengan

diskusi dan menasehati. M Al-Fadli (anak asuh) mengatakan bahwa

pembimbing memberikan bimbingan terhadap emosi ialah dengan diskusi

dan menasehati (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan bahwa pembimbing memberikan bimbingan terhadap

emosi ialah dengan cara memberikan arahan dan menasehati apabila

melakukan prilaku yang menyimpang. Sutrisno (anak asuh) mengatakan

bahwa pembimbing memberikan bimbingan emosi denga cara

memberikan nasehat saja. Viki Hendro (anak asuh) mengatakan bahwa
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pembimbing memberikan bimbingan emosi dengan cara diskusi, arahan

dan nasehat.(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).

5. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap kepercayaan anak

asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa dalam memberikan

bimbingan terhadap kepercayaan anak asuh ini dengan memberikan

berupa amanah yang harus dijalani anak asuh. Sehingga dengan amanah

ini pembimbing dapat melihat sampai dimana kepercyaan anak asuh

tersebut (Wawancara: Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap

kepercayaan ialah dengan cara ceramah dan menyuruh mempraktekan

dalam kehidupan sehari-hari. Awaluddin (anak asuh) mengatakan bahwa

pembimbing memberikan bimbingan terhadap kepercayaan ialah dengan

mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah tehadap sesuatu. M

Al-Fadli (anak asuh) mengatakan bahwa pembimbing memberikan

bimbingan kepercayaan ialah  dengan mengajarkan mana yang benar dan

mana yang salah tehadap sesuatu  (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan bahwa pembimbing memberikan bimbingan

kepercayaan ialah dengan memberikan amanah sebagai ketua kamar dan
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ini merupakan kepercayaan pembimbing terhadap anak asuhnya. Sutrisno

(anak asuh) mengatakan bahwa pembimbing memberikan bimbingan

terhadap kepercayaan ialah dengan cara memberikan amanah. Viki Hendro

(anak asuh) mengatakan bahwa cara pembimbing memberikan bimbingan

terhadap kepercayaan ialah dengan mengajarkan untuk tidak berkata

bohong dan harus menjadi orang yang jujur. (Wawancara: Sabtu, 7 Juni

2014).

6. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap kebiasaan dan

kemauan anak asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa dalam memberikan

bimbingan terhadap kebiasaan dan kemauan anak asuh yaitu dengan

mengarahkan kepada hal-hal yang positif dan menjadwalkan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan seperti:sholat tepat waktu, selalu

menjaga kebersihan sehingga nantinya anak asuh akan terbiasa tanpa harus

diperintah lagi (Wawancara: Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap

kebiasaan ialah dengan memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik

dan bimbingan kemauan ialah memberikan motivasi agar selalu memilki

kemauan yang tinggi agar tercapainya tujuan Awaluddin (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap

kebiasaan ialah dengan memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik
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dan bimbingan kemauan ialah memberikan motivasi agar selalu memilki

kemauan yang tinggi agar tercapainya tujuan. M Al-Fadli (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap

kebiasaan ialah dengan memberi contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik

dan bimbingan kemauan ialah memberikan motivasi agar selalu memilki

kemauan yang tinggi agar tercapainya tujuan (Wawancara: Selasa, 3 Juni

2014).

Berdasarksan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan bahwa bahwa pembimbing memberikan bimbingan

terhadap kebiasaan ialah dengan membuat jadwal kegiatan dari bangun

tidur sampai tidur lagi dan terhadap kemauan ialah dengan memberikan

solusi apa yang ingin dikehendaki oleh anak asuh tersebut. Sutrisno (anak

asuh) mengatakan bahwa cara pembimbing memberikan bimbingan

terhadap kebiasaan ialah dengan cara memberikan peraturan-peraturan

yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan terhadapa kemauan

ialah memberikan motivasi. Viki Hendro (anak asuh) mengatakan bahwa

pembimbing memberikan bimbingan terhadap kebiasaan ialah dengan cara

membiasakan hal-hal yang sulit seperti bangun pagi dan sholat subuh tepat

waktu dan berjama’ah dan terhadap kemauan ialah dengan memotivasi.

(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).

7. Pembimbing memberikan bimbingan terhadap konsep diri anak asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa dalam memberikan
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bimbingan mengenai konsep diri dengan metode ceramah dan memotivasi

anak asuh agar bisa lebih tau diri apa tugas dan tanggung jawab kita

sebagai anak dan mencontoh suri tauladan dari orang-orang yang karakter

nya lebih baik seperti; Nabi Muhammad SAW (Wawancara: Kamis, 29

Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap

konsep diri ialah dengan cara ceramah, menasehati, mengarahkan, dan

memotivasi. Awaluddin (anak asuh) mengatakan   bahwa pembimbing

dalam memberikan bimbingan terhadap konsep diri ialah dengan cara

ceramah dan diskusi. M Al-Fadli (anak asuh) mengatakan bahwa

pembimbing dalam memberikan bimbingan terhadap konsep diri ialah

dengan ceramah dan mengarahkan  (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarksan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan bahwa cara pembimbing memberikan bimbingan

mengenai konsep diri ialah dengan memberikan arahan dan masukan

mengenai konsep diri manusia. Sutrisno (anak asuh) mengatakan bahwa

cara pembimbing memberikan bimbingan terhadap konsep diri ialah

dengan ceramah dan selalu untuk intropeksi diri. Viki Hendro (anak asuh)

mengatakan bahwa cara pembimbing memberikan bimbingan terhadap

konsep diri ialah dengan lebih mengenal siapa diri kita dan siapa orang
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lain. Dengan kata lain yaitu lebih sadar akan diri sendiri.(Wawancara:

Sabtu, 7 Juni 2014).

B. Peranan pembimbing dalam membina karakter anak asuh di Panti

Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru

1. Pembimbing memberikan contoh suri tauladan yang baik dalam

kehidupan sehari-hari

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing menjelaskan bahwa cara yang

digunakan pembimbing dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan

memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada anak asuh nya baik

dari segi perkataan dan perbuatan, seperti selau berkata jujur, amanah,

sopan santun, berkata baik dan sebaginya. Sehingga anak asuh bisa meniru

tingkah perilaku yang baik dari pembimbing nya. kemudian memberikan

bimbingan, mengarahkan dan menasehati langsung apabila ada anak asuh

yang melakukan kesalahan (Wawancara: Kamis,  29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan pembimbing memberikan contoh suri tauladan yang baik

sehingga diikuti tanpa di suruh.  Awaluddin (anak asuh) mengatakan

peranan pembimbing mengasih tau untuk hal-hal yang baik dan  harus di

terapkan dan di lakukan dalam kehidupan sehari-hari.  M Al-Fadli (anak

asuh) mengatakan cara  pembimbing ialah dengan memberi contoh yang

baik kepada anak asuh (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).
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Berdasarksan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan cara  pembimbing tersebut ialah dengan memberikan

contoh yang baik kemudian menegur dan menasehati apabila ada anak

asuh yang melakukan kesalahan. Sutrisno (anak asuh) mengatakan bahwa

peranan pembimbing ialah memberikan arahan kemudian  menyuruh

untuk menerapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Viki

Hendro (anak asuh) juga mengatakan bahwa cara pembimbing ialah

memberikan suri tauladan yang baik sehingga patut untuk di contoh

(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru ini bahwa cara pembimbing dalam

memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari ialah menjadi

figur yang baik sehingga dapat dijadikan contoh oleh anak-anak asuh nya.

Kemudian memberikan arahan, bimbingan, dan menegur langsung apabila

ada anak asuh yang melakukan kesalahan (Observasi: 10 Juni 2014).

2. Pembimbing menciptakan suasana yang nyaman dan tentram

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa pembimbing telah

memberikan dan menciptakan suasana yang nyaman dan tentram kepada

anak asuhnya agar anak-anak asuh terhindar dari pengaruh-pengaruh yang

membuat anak asuh tidak memiliki moral yang baik (Wawancara: Kamis,

29 Mei 2014).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing telah menciptakan suasana yang nyaman.

Awaluddin (anak asuh) mengatakan bahwa pembimbing juga telah

memberikan mereka kenyamanan seperti tempat tinggal. M Al-Fadli (anak

asuh) mengatakan pembimbing telah menciptakan suasana yang tentram

(Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan tersebut

bahwa pembimbing telah menciptakan suasana yang nyaman dan tentram

terhadap anak asuhnya. Ini terlihat ketika anak asuh tinggal di asrama

Panti yang layak untuk ditempati (Observasi,10 Juni 2014).

3. Pembimbing memberikan motivasi kepada anak asuhnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing menjelaskan bahwa pembimbing

selalu memberikan motivasi kepada anak asuhnya agar anak asuh nya

selalu memiliki semangat yang tinggi baik dari segi akademik maupun non

akademik. (Wawancara: Kamis,  29 Mei 2014).

Berdasarksan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin (anak

asuh) mengatakan cara pembimbing dalam memberikan motivasi dengan

memberikan nasehat-nasehat. Sutrisno (anak asuh) mengatakan bahwa

pembimbing selalu memberikan motivasi. Viki Hendro (anak asuh) juga

mengatakan bahwa  pembimbing telah memberikan motivasi kepadanya

terutama ketika akan ujian sekolah.(Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).
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Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru ini pembimbing selalu memberikan motivasi

kepada anak asuhnya terutama ketika sesudah sholat ashar dan juga ketika

anak asuh menghadapi ujian sekolah. (Observasi: 10 Juni 2014).

2. Pembimbing bersikap tegas dalam mendisiplinkan anak asuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing mengatakan bahwa pihak dari Panti

telah membuat aturan-aturan yang harus di patuhi oleh anak asuh dan

apabila anak asuh melanggar maka akan diberikan sanksi (Wawancara:

Kamis, 29 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Alfarisi (anak asuh)

mengatakan bahwa pembimbing telah tegas dalam hal disiplin. Awaluddin

(anak asuh) mengatakan pembimbing sangat tegas dalam hal disiplin dan

apabila mereka melanggar maka akan dikenakan sanksi. M Al-Fadli (anak

asuh) mengatakan pembimbing kurang tegas dalam hal disiplin terutama

pada kakak tingkat (Wawancara: Selasa, 3 Juni 2014).

Berdasarkan observasi penulis bahwa pembimbing kurang tegas

dalam hal disiplin ini terlihat sebagian dari anak asuh ada yang sering

keluar malam dari panti tanpa izin terlebih dahulu kepada pembimbingnya.

(Observasi, 10 Juni 2014).

3. Pembimbing bersikap demokrasi terhadap anak asuh.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan saudara Ahmad

Khoiri Khalqi sebagai pembimbing menjelaskan bahwa beliau telah

demokrasi terhadap anak asuhnya dimana beliau tidak memilih kasih

terhadap anak asuhnya dan selalu berlaku adil (Wawancara: Kamis, 29

Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Zainal Arifin,

Sutrisno dan Hendro Viki (anak asuh) mengatakan  bahwa pembimbing

telah bersifat  demokrasi kepada mereka dimana pembimbing tidak pilh

kasih dalam hal apapun (Wawancara: Sabtu, 7 Juni 2014).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru bahwa pembimbing telah demokrasi kepada

anak asuh nya. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Panti

tersebut berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan anak-anak

asuhnya dan selalu berlaku adil dan tidak pilih kasih .(Observasi: Minggu,

9 Juni 2014).


