
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Dalam satu masyarakat terdapat keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak.setiap keluarga pasti terdapat situasi dan kondisi kehidupan yang normal 

maupun tidak normal. Dikehidupan yang normal, dimana terdapatnya sebuah 

keluarga yang harmonis, lengkapnya anggota keluarga, terpenuhi segala kebutuhan, 

seorang  anak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya, baik itu mendapatkan 

kasih sayang, perlindungan adanya pengakuan identitas. Yang menjadi kehidupan 

sebuah keluarga tidak normal hal ini disebabkan dimana adanya berbagai peristiwa 

dan problema yang menimpa anggota keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya 

guncangan, seperti : perceraian, kematian salah satu anggota keluarga inti baik itu 

ayah, ibu, ataupun kedua-duanya, salah asuh, ataupun kehilangan mata pencaharian, 

sehingga menyebabkan anak-anak menjadi yatim, piatu,  ataupun terlantar. 

 Seorang anak pada dasarnya sangat membutuhkan sosok ibu dan ayah. Bagi 

anak didunia ini tanpa kehadiran ayah maupun ibu hidup ini tiada artinya, kelam, 

menyedihkan merasa kekurangan dan sia-sia. Sebenarnya seorang anak 

membutuhkan kasih sayang (fungsi afeksi). Bila seorang anak tidak mendapatkan 

kasih sayang mereka akan mengalami penderitaan psikologis. Apabila seorang anak 

tidak mempunyai seorang ayah, dimana seorang ayah merupakan sosok tulang 

punggung keluarga dan menjadi tiang penyangga hidup seorang anak yang kokoh. 



Sebenarnya perpisahan dengan siapapun akan berdampak dan berpengaruh tidak 

menyenangkan pada seorang anak. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu pihak yang 

bertanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh mereka.  

 Dilihat dari kenyataan kehidupan sekarang ini, banyak masyarakat yang 

memiliki sifat dan cara yang berbeda dalam menyikapi masalah pengasuhan dan 

pemeliharaan anak tersebut. Sebagian masyarakat membiarkan anak-anak tersebut 

hidup dalam serba kekurangan dan kesengsaraan, dimana dengan keadaaan seperti itu 

dapat menyebabkan dan menciptakan sekelompok anak yang hidupnya seolah-olah 

tidak memiliki kontrol, sehingga anak tersebut berperilaku semaunya dan seenaknya 

saja, tanpa melihat nilai, agama, norma-norma, adat istiadat, dan pada akhirnya 

mereka sering diposisikan sebagai sampah masyarakat. Kondisi seperti itu dapat kita 

temui dalam realitas sosial masyarakat sekarang yaitu banyaknya anak-anak yang 

hidup dijalanan, yang bersikap dan berperilaku menyimpang. Istilah ini sering disebut 

dengan patologi sosial, yang artinya semua tingkah laku yang bertentangan dengan 

norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral hak milik, solidaritas 

kekeluargaan, rukun hidup bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal 

(Kartini Kartono,1999 : 1). 

 Di lain pihak sebagian masyarakat ada yang mengasuh dan memelihara anak 

tersebut, dan ada juga yang menempatkan anak tersebut dalam panti asuhan. Pada 

kenyataannya yang menempatkan anak tersebut ke salah satu institusi perawatan 

sosial yaitu panti asuhan, hal ini sebenarnya sangat bertantangan dengan hak-hak 



anak yang seharusnya menerima perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan yang 

mereka butuhkan.  

 Dari semua kebutuhan pokok seorang anak. Seperti yang dijelaskan dalam 

UUD no 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak antara lain : 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, pembinaan, atau asuhan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dengan wajar. 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan kepribadian bangsa 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar. 

 Sebenarnya semua agama sangat menghormati anak-anak, khususnya Islam. 

Anak-anak dari keluarga manapun dan dalam kondisi apapun, Islam senantiasa 

berusaha agar mereka memperoleh pendidikan yang layak, mampu tumbuh 

berkembang sacara alami dan juga terpenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan 

wajar. Seharusnya seorang anak harus memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan 

pendidikan, supaya tidak terjadi musibah, bencana, ke latar belakangan, dan 

peyimpangan.  



 Islam menetapkan pemeliharaan anak yatim piatu yang merupakan sesuatu 

yang sangat bijak dan mulia. Sebaik-baiknya keluarga adalah keluarga yang 

didalamnya terdapat anak yatim piatu yang disantuni, pernyataan ini menunjukkan 

sebenarnya Islam menginginkan anak yatim piatu dipelihara dan di asuh dalam 

keluarga atau rumah tangga terdekat.  

Keluarga merupakan institusi sosial yang sangat penting dan tempat peletakan 

dasar pertama pembentukan sebuah masyarakat. Dalam sebuah keluarga mereka 

mengambil pelajaran, baik itu dalam kehidupan individu, maupun sosial. Dari 

pertumbuhan dan perkembangan dalam keluarga secara sempurna bagi anak sangat 

menentukan keutuhan pribadi anak untuk masa depan dan menjadikannya manusia 

dewasa dan dapat berkembang secara normal. 

 Selain perlunya seorang anak akan kasih sayang, akan tapi seorang anak juga 

memerlukan suatu pembinaan dan pendidikan agama, agar anak tersebut memiliki 

akhlak yang baik. Persoalan anak-anak ini memang memiliki kompleksitas yang 

sangat tinggi dan harus diselesaikan persoalannya. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian disalah satu panti asuhan yaitu di PSAA Yayasan Yatim Piatu 

(YAPITA) Al-Muslimun. Walaupun sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga 

yang bergerak dalam program pembinaan anak-anak, namun sifatnya masih umum 

dan tidak terarah pada nilai-nilai agama atau moral. Berbeda dengan Yayasan Yatim 

Piatu Al-Muslimun yaitu mereka lebih mengutamakan pendidikan agama.  

 Yayasan Yatim Piatu (YAPITA) Al-Muslimun (PSAA) mempunyai tugas 

pokok yang tercantum dalam sembilan program lembaga, yaitu :  



1. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan umroh (sejak 1993). 

2. Penyantunan fakir miskin dan yatim piatu serta bea siswa bagi anak-anak 

yang tidak mampu  

3. Penyelenggaraan majelis Taklim  

4. Koperasi simpan pinjam. 

5. Bimbingan konsultasi ekonomi dan hokum (agama dan hukum). 

6. Pengupayaan pemberian keridit usaha kecil (BPR). 

7. Penyelenggaraan pendidikan umat mulai tingkat taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi. 

8. Penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan kerja usaha. 

9. Pelaksanaan kegiatan penerbitan buku-buku, majalah, perpustakaan 

   PSAA “YAPITA” Bandung didirikan dan diresmikan pada tanggal 09 

Februari 1998, atas gagasan para pengurus dan pendiri yayasan Al-Muslimun 

Bandung. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) YAPITA Al-MUSLIMUN Margahayu 

Raya Bandung pada saat ini memiliki anak asuh yang tinggal di Panti sebanyak 65 

orang, 

 Dari sekian banyak program  yang diberikan oleh Yayasan, penulis tertarik 

kepada program yang kedua yakni penyantunan fakir miskin dan yatim piatu dan 

memberikan bea siswa bagi anak-anak yang tidak mampu, selain dari itu Yayasan ini 

juga menampung anak-anak yang terlantar atau dititipkan oleh orang tuanya dan lain-

lain.  



Berdasarkan pantauan dan informasi sementara penulis anak-anak yang 

berada di  PSAA Yayasan Yatim Piatu (YAPITA) AL-Muslimun tersebut berasal dari 

berbagai kota dan latar belakang yang berbeda, baik lingkungan, adat istiadat maupun 

pengetahuan keagamaannya, maka tidak aneh kalau dalam proses pembinaan ini 

banyak menemukan berbagai kesulitan   

 Latar belakang ekonomi yang kurang dari keluarganya, ini merupakan salah 

satu faktor penghambat untuk mengoptimalkan anak dalam bidang pendidikan 

agamanya,  anak yang malas dalam melaksanakan pembinaan keagamaan dan masih 

banyak lagi faktor yang lainnya. Di samping itu tidak sedikit dari orang tua yang 

tidak tau agama, sehingga pada umumnya anak-anak yang ada di Yayasan tidak 

diberikan pembinaan keagamaan sedikitpun oleh orang tuanya. 

Dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi, tentunya penerapan 

pembinaan yang ada di Yayasan tidak hanya menggunakan satu model pembinaan, 

mengingat anak-anak yang dibinapun beragam. Maka kemudian ini menjadi 

ketertarikan dan keingintahuan penulis untuk mengkaji pola pembinaan keagamaan 

yang ada di Yayasan Yatim Piatu (YAPITA) PSAA Al-Muslimun. Semua ini akan 

dikaji oleh penulis lewat penelitian dengan judul : POLA PEMBINAAN 

KEAGAMAAN YATIM PIATU DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK 

“YAPITA” Yayasan AL-MUSLIMUN (Studi deskriptif di Y APITA Al-

Muslimun Margahayu Raya  Kota Bandung)  

 

 



B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian latar belakang masalah diatas menggambarkan bahwa 

proses pembinaan tergantung kepada beberapa unsur baik itu program, pembina, 

metode, sistem, materi yang diberikan, waktu yang ditetapkan, tempat yang 

disediakan dan media yang dipergunakan, maka permasalahan penelitian disini 

diidentifikasi, dibatasi dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pola Pembinaan Keagamaan Yatim Piatu di Panti Sosial Asuhan 

Anak  (YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun? 

2. Bagaimamana Hasil Yang Dicapai Oleh Panti Sosial Asuhan Anak    

(YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun? 

3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat  Pembinaan Keagamaan di Panti 

Sosial Asuhan Anak   (YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengetahui Pola Pembinaan Keagamaan Yatim Piatu di Panti Sosial 

Asuhan Anak (YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun. 

2. Untuk mengetahui Hasil yang dicapai oleh Panti Sosial Asuhan Anak  

(YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun 

3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghanbat Pembinaan Keagamaan 

di Panti Sosial Asuhan Anak   (YAPITA)  Yayasan Al-Muslimun? 

 



D.  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan secara Akademik, yaitu ingin mengembangkan ilmu serta 

menambah perbendaharaan keilmuan Sosiologi  Agama, khususnya disiplin 

ilmu yang berkenan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan perilaku 

keagaman Anak Yatim Piatu serta pengaruh pembinaan keagamaan yang 

dilakukan oleh  PSAA Yayasan Yatim Piatu (YAPITA)Al-Muslimun. 

2. Kegunaan secara praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan 

menjadi sumbangan bila diperlukan bagi para pembina dan pendidik dalam 

melaksanakan pembinaan dan pendidikan  sehingga mampu merubah keadaan 

anak ke arah yang lebih baik.  

 

E.  Kerangka Pemikiran  

Keluarga adalah suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan 

pemeliharaan anak dalam kebutuhan manusiawi tertentu lainnya atau kelompok sosial 

kecil yang terdiri ayah, ibu, dan anak (Paul B Hotton, 1996 : 268). 

Kelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa 

tanggung jawab (Khaeruddin, 2002:3). 

Dalam keluarga inilah anak lahir dan tumbuh, sehingga pembentukan perilaku 

pada anak sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kedua orang tuanya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khaeruddin (2002:3) bahwa, “Orang tua adalah 

pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orang tua, sikap dan 



cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung, dengan 

sendirinya akan masuk ke dalam jiwa seorang anak. 

Menurut hukum (Undang-Undang Kesejahteraan No.4 Tahun 1979), anak 

ialah “Semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah, karenanya mereka 

berhak mendapatkan perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang di peruntukan bagi 

anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain)” (Sarlito 

Wirawan Sarwono, 2003:5-6). Sedangkan menurut ilmu psikologi dan sosial, seorang 

dikatakan anak-anak ketika ia berumur 6-16 tahun (Elizabeth B. Hurlock, 1980:146). 

Dalam ilmu psikologi dan sosial mengenal masa Pubertas dan Remaja. Akhir masa 

remaja Elizabeth B Hurlock (1980:206) 18 tahun.    

Bersandar dari pendapat diatas, untuk membentuk pribadi yang baik ataupun 

akhlak yang baik, sangat dibutuhkan asuhan serta suri tauladan yang baik dari 

orangtuanya, selama orangtuanya masih hidup. Apabila orang tua anak tersebut telah 

meninggal dunia atupun menjadi anak yatim piatu, maka harus ada yang 

menggantikan posisi peran dan fungsi orangtuanya tersebut untuk memberikan 

asuhan dan suri tauladan yang lebih baik seperti salah satunya adalah panti asuhan.   

 Hak seorang anak diatur oleh Undang-Undang diantara lain :  

1. UU No. 4 Tahun 1979 : tentang kesejahteraan anak. 

2. UU No.1 Tahun 1991 :  tentang perlindungan anak. 

3. UU No. 39 Tahun 1999 : tentang hak anak. 

4. UUD 45 Pasal 28 ayat dua : hak anak tentang kelangsungan hidup, umbuh, 

berkembang  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 



5. UUD 45 Pasal 34 :tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara. 

Banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam program anak-anak terlantar 

maupun yatim piatu, tapi sifatnya masih umum berbeda dengan program pembinaan 

yang berada dalam naungan Yayasan Yatim Piatu (YAPITA) Al-Muslimun. Dengan 

adanya lembaga sosial tentu saja banyak manfaatnya karena sasaran programnya 

adalah untuk melindungi dan mensejahterakan anak-anak asuh baik itu anak terlantar, 

yatim piatu, anak dari orang tua yang tidak mampu dalam perekonomiannya. Peranan 

program lembaga anak asuh ini sangat membantu program pemerintah, terutama 

membantu dalam pembangunan nasiaonal yang bertujuan mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dan membangun manusia 

seutuhnya.  

Hal ini juga diatur oleh Alloh SWT dalam surat Al-Maun ayat 1-7 yang 

berbunyi: 
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Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?yang menghardik 

anak yatim, dan tidak dianjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah 

bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang 

yang berbuat riya. Dan enggan menolong dengan barang berguna”. 

Maksud ayat tersebut adalah sebagai teguran bagi kita dan siapa saja yang 

memiliki harta banyak, maka wajib memberikan sebagian hartanya untuk orang-



orang tidak mampu. Jadi anak yatim piatu wajib diberi perlindungan atas hak-haknya, 

dan wajib diberi penghidupan yang layak sebagaimana anak-anak normal pada 

umumnya. 

Pada kenyataannya tidak semua keluarga maupun lembaga mampu 

melaksanakan fungsinya didalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Maka Yayasan 

Yatim Piatu (YAPITA) Al-Muslimun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

anak-anak yatim piatu, guna meningkatkan dan menggantikan fungsi dan peran 

keluarga serta mampu meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan hak-hak 

anak, pengasuhan dan perawatan anak. Dengan adanya pola pembinaan agama 

diharapkan dapat mengarahkan anak-anak tersebut pada pendidikan agama yang baik 

terutama dalam mendidik akhlak dan memberikan pegangan dalam menempuh 

hidupnya kelak. 

Agama adalah ajaran (sistem yang mengatur tata keimanan/ kepercayaan) 

serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dengan lingkungannya (Kamus besar Bahasa 

Indonesia , 2001 : 12).  

Agama disebut sebagai jenis sistem sosial, bahwa agama merupakan suatu 

sistem sosial yang dapat dianalisis, karena terdiri dari suatu kompleks kaidah dan 

peraturan yang dibuat dan diciptakan Tuhan (Hendro Pusp[ito, 1993 : 34). Jadi agama 

disini diartikan sebagai peraturan yang bersifat ilahiah dari Tuhan yang menuntun 

orang supaya berakal budi dan mengarah kepada iktiar untuk mencapai kesejahteraan 

hidup didunia dan memperoleh kebahagian di akhirat. 



Menurut Durkheim agama berfungsi sebagai sarana integritas sosial, dimana 

Durkheim dalam penjelasan fakta sosial, bahwa suatu masyarakat lebih 

mengutamakan kualitasnya.  

Menurut perspektif fungsionalisme struktural, agama dianggap sebagai suatu 

sistem tindakan sosial yang membentuk struktur sosial yang melahirkan fungsi-fungsi 

tertentu dalam masyarakat.  

Parsons mengatakan bahwa agama merupakan suatu lembaga yang perlu ada 

dalam suatu masyarakat, karena agama bersifat funsional terhadap pemeliharaan 

suatu masyarakat dalam konteks integrasi sosial.   

Teori fungsionalisme menjelaskan agama merupakan satu bentuk tindak 

langkah manusia yang dilembagakan berada di lembaga-lembaga sosial. Jadi agama 

dijadikan sebagai suatu bentuk kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku 

manusia (penganut) baik lahiriah maupun batiniah, yang sistem sosialnya terdiri dari 

kaidah-kaidah yang dibentuk oleh agama dan agama sebagai salah satu lembaga 

sosial yang berfungsi sebagai kebutuhan mendasar dari masyarakat.  

Fungsi agama bagi manusia dan masyarakat yaitu : 

a. Fungsi Edukatif (pendidikan) 

b. Fungsi Penyelamatan. 

c. Fungsi Pengawasan sosial (sosial control). 

d. Fungsi memupuk persaudaraan (D. Hendro Puspito, 2000 : 38-57). 

Fungsi agama dalam kehidupan :  

a. memberikan bimbingan dalam hidup. 



b. Menolong dalam menghadapi kesukaran. 

c. Mententramkan batin (Zakiah Derajat, 1996 : 56) 

 Dalam perspektif sosiologis agama dipandang sebagai sistem kepercayaan 

yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman 

manusia, baik sebagai individu, maupun kelompok. Sehingga setiap perilaku 

diperankannya saakan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang 

dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakan oleh kekuatan dari dalam yang 

didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Karena itu, Wach lebih jauh 

beranggapan bahwa keagamaan yang bersifat subjektif, dapat diobjektifkan dalam 

berbagai macam ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai struktur yang dapat 

dipahami (Kahmad, 2001:53).   

Pembinaan sosial terdiri dari diadakannya tanpa mempertimbangkan kriteria 

pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam pembinaan dan diberikan kepada 

orang-orang yang membutuhkan perawatan sosial seperti : pembinaan kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan, keagaman, keterampilan, dan lain-lain, serta membantu 

masyarakat yang mengalami kesulitan atau keterlantaran. Pembinaan adalah proses 

bimbingan serta binaan dan pelayanan yang diberikan pihak panti asuhan kepada 

anak asuh sesuai dengan program-program pembinaan yang diatur dengan sistem 

asrama yang berfungsi untuk membina, menggali dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan anak asuh  yang menjadi objek binaan. 

Struktur tersebut merujuk pada ajaran keberagamaan. Ajaran agama adalah 

keseluruhan aspek ideal dalam agama yang mengambarkan berbagai hal mengenai 



ketuhanan, simbol, nilai-nilai, norma-norma dan moral yagng harus dipahami, 

dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan.  

Bagi kehidupan masyarakat agam berfungsi sebagai : 

a. Pemelihara masyarakat.  

b. Pengintegrasian nilai-nilai 

c. Mempersatukan ikatan bersama   

 Sementara menurut M. Quraish Shihab berpandapat bahwa fungsi-fungsi 

agama tersebut sangat terkait dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, 

misalnya dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik, karena agama dalam hal-

hal tersebut memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan sumbangan dalam segala 

aspek tersebut. Untuk itu paling sedikit aada tiga hal pokok yang dapat ditimbulkan 

disini: 

1) Agama hendaknya menjadi pendorong bagi peningkatan kualituas sumber 

daya manusia  

2) Agama hendaknya memberukikan kepada iondividu dan masyarakat suatu 

kekuatan pendorng untuk meningkatkkan partisipasi dalam karya kreasi 

mereka. 

3) Agama dengan nilai-nilainya harus dapat berperan sebagai isolator dari segala 

macam penyimpangan (Shihab, 2000: 58) 

 Adapun fungsi pemahaman agama bagi masyarakat tidak lain umtuk 

memfungsionalisasikan fungsi-fungsi agama tersebut dalam kehidupan 

bermasyarakat.   



Pembinaan bisa disamakan dengan bimbingan. Menurut Wingkel dikutip dari 

buku Program akta mengajar. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain dalam menetapkan pilihan dan penyesuaian diri, serta 

didalam memecahkan masalah-masalah. Bimbingan bertujuan membentu penerimaan 

serta bebas dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (1988 : 8). 

Pengaruh adalah daya yang ada atau sesuatu yang timbul dari efek sesuatu  

atau seseorang yang dapat memberikan kontribusi yang besar dan berpengaruh 

terhadap watak dan perilaku seseorang, bahkan sampai pada kepercayaan seseorang 

(dikutp dari kamus besar Bahasa Indonesia DEPDIKNAS). 

Dengan pengaruh tersebut akan menimbulkan suatu perilaku. Perilaku adalah 

tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) baik badan 

maupun ucapan. 

Perilaku dalam kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1988: 671) 

diartikan sebagai tindakan, perbuatan, maupun sikap. 

Sedangkan menurut Andi Mappiere (1982:58) perilaku adalah kecenderungan 

yang stabil yang dimiliki seseorang, yang mereaksi (baik reaksi positif atau reaksi 

negatif) terhadap dirinya, orang lain, benda, atau situasi dan kondisi di sekitarnya. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa timbulnya perilaku (positif dan negatif) itu akan 

merupakan produk pengamatan dari pengalaman individu secara unik untuk benda-

benda fisik lingkungannya, orang tua, saudara-saudara serta pergaulan sosial yang 

lebih luas. 



Perilaku atau tingkah laku adalah aksi atau reaksi seseorang yang diatur oleh 

efek persepsinya terhadap orang sekitar dan dirinya sendiri dan biasanya berbeda 

dengan orang lain (Muhibbin Syah, 1992:5). 

Perbedaan tingkah laku seseorang itu dapat di sebabakan oleh latar belakang 

kebutuhan yang menonjol dari diri individu. Ada lima tingkah laku menurut Andi 

Mappiere (1982:131-137) yaitu: 

a. Tingkah laku yang terarah untuk mendapatkan pemuasan terhadap kebutuhan 

agar dapat diterima oleh orang lain. 

b. Tingkah laku yang terarah agar dapat pemuasan dalam pemuasan kebutuhan 

agar mendapatkan penerimaan, dan agar terhindar dari penolakan orang lain. 

c. Tingkah laku yang terarah agar memperoleh pemenuhan kebutuhan dan 

menghindari penolakan dari orang lain. 

d. Tingkah laku yang di arahkan untuk memperoleh kebutuhan agresif semata-

mata. 

e. Tingkah laku yang terarah untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan 

agresif yang berbarengan dengan kebutuhan penerimaan serta menghindari 

penolakan dari orang lain. 

Mohammad Anwar (dalam Agus Ahmad Safe’i, 2001:90) mendefinisikan 

perilaku menyimpang sebagai “Gambaran pola sikap dan tindakan individu atas 

kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku 

dimasyarakatnya akibat proses sosialisasi yang tidak sempurna. 



Daryl Beum (1964) yang merupakan pengikut Skinner mengemukakan 

tentang teori hubungan fungsional, dalam teorinya itu ia mendasarkan diri pada 

pernyataan Skinner bahwa: ”Tingkah laku manusia berkembang dan dipertahankan 

oleh anggota-anggota masyarakat yang memberi penguat pada individu untuk 

bertingkah laku secara tertentu (yang di kehendaki masyarakat)” (Sarlito Wirawan 

Sarwono, 2004:20). 

Lebih lanjut dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa atas dasar pendapat 

Skinner tersebut di atas, Darly Beum mengemukakan empat asumsi dasar yang 

berkaitan dengan teori tersebut, yaitu: 

1. Setiap tingkah laku, baik verbal maupun sosial, merupakan suatu hal yang 

bebas dan berdiri sendiri, bukan merupakan refleksi (menggambarkan) sikap, 

sistem, kepercayaan, dorongan kehendak, ataupun keadaan-keadaan 

tersembunyi lainya dalam diri individu. 

2. Rangsang dan tingkah laku-balas adalah konsep-konsep dasar untuk 

menerangkan suatu gejala tingkah laku. Konsep-konsep ini hanya dapat di 

definisikan dan di ukur secara fisik dan nyata (tampak mata). 

3. Prinsip-prinsip hubungan rangsang-balas sebetulnya hanya sedikit. Prinsip ini 

tampak sangat bervariasi karena bervariasinya lingkungan di mana hubungan 

rangsang-balas itu berlaku. 

4. Dalam analisis tentang tingkah laku perlu dihindari keikutsertaannya keadaan-

keadaan internal yang terjadi pada waktu tingkah laku itu timbul (Sarlito 

Wirawan Sarwono, 2004:20). 



Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelaslah pola pembinaan keagamaan  

ataupun pendidikan keagamaan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan bagi 

seorang anak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa dan agama, 

karena keyakinan agama akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku serta keadaan 

hidup manusia. Pendapat ini sebagaimana fungsi dari agama itu sendiri, yaitu 

memberikan bimbingan dalam hidup. 

Akan lebih baik lagi apabila pembinaan keagaman kepada anak yatim piatu 

dilaksanakan dipanti asuhan, karena anak yatim tersebut akan merasa mempunyai 

tempat perlindungan dan asuhan dan terpantau setiap waktu sehingga ia akan mudah 

dibina dan diarahkan.  

Didalam Yayasan Yatim Piatu (YAPITA)Al-Muslimun yang menjadi 

program unggulannya adalah pendidikan agama. Yang bertujuan untuk memberikan 

tuntunan akhlak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan terbangunnya landasan 

kehidupan beragama didalam diri anak-anak 

Didalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori struktur 

fungsinal dari salah satu tokoh pencetus teori-teori sosial yaitu Talcot Parsons. Lebih 

lanjut pandangannya tentang teori yang lebih menekankan pada ketreaturan (Order) 

dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat konsep-

konsep utamanya adalah fungsi disfungsi-fungsi laten, fungsi manifest dan 

keseimbangan (equilibrium) (Ritzer, !992:P 25-30). 

Menurut teori ini asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsioanal maka struktur itu 



tidak ada secara ekstrim, teori ini memandang bahwa semua sistem dan semua 

struktur adalah fungsional bagi masyarakat dan bagi institusi yang bersangkutan. Jika 

terjadi konflik maka penganut teori ini memusatkan perhatiannya pada 

permasalahanya, bagaiman cara menyelesaikannya sehingga masyarakat ataupun 

institusi itu dapat terjaga keseimbangannya. Maka peneliti memaki teori ini untuk 

memberikan penjelasan bagaimana fungsi dari panti asuhan asuhan yang memberikan 

pembinaan keagamaan terhadap pola pembinaan keagamaan terhadap anak yatim 

piatu, dan untuk mencari hasil yang dicapai dari pembinaan tersebut, serta untuk 

mencari apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya      

Peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dari teori Parson ini di 

antaranya sebagai berikut: 

a) Pada masa adaptasi (adaptation) anak mulai mengadakan penyesuaian diri 

terhadap lingkungannya. Reaksi yang dilakukannya tidak hanya datang dari 

dalam dirinya, melainkan datang dari luar. Pada masa inilah peran orangtua 

sangat penting karena akan banyak membantu. Hukuman dan penghargaan 

orang tua terhadap anaknya banyak memberikan pengertian mengenai sikap 

yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan.  

b) Pada masa pencapaian tujuan (goal attainment), seorang anak bertindak 

dengan tujuan terrtentu dan lebih terarah. Ia kemudian berusaha untuk 

melaksanakan perbuatan yang menyebabkannya mendapatkan penghargaan 

dari orang tuanya. Pada fase ini, perbuatan yang keliru oleh anak akan 

dihindari. 



c) Pada masa integrasi (integration), perbuatan anak sudah lebih mendalam, 

yaitu setiap tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari hidupnya. 

Norma-norma yang dilakukannya merupakan bagian dari hidupnya ditengah-

tengah keluarga. 

d) Pada fase laten (laten pattern maintenance), perbuatan seorang anak banyak 

didasarkan atas respon orang lain diluar dirinya. Disini anak belum mampu 

merumuskan apa yang dia lakukan karena pengenalan terhadap dirinya belum 

jelas. Pada masa  ini, anak masih dianggap bagian dari ibunya. Oleh karena 

itu, lingkungan tempat tinggalnya belum menganggap dirinya sebagai 

individu yang perlu diajak berinteraksi. Sedangkan proses sosialisasi pada 

masa remaja, ketergantungan kepada orang tua sedikit sekali (sosial control), 

karena dia mendapatkan nilai-nilai baru secara lebih luas dari lingkunganya. 

(1986 : 128-136). 

 Peneliti juga menggunakan teori interaksi sosial, menurut teori ini yang 

dikemukakan oleh George Simmel yaitu berbagai bentuk interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat berdasarkan pada kenyataan sosial dari masyarakat itu sendiri, dan akan 

dijadikan titik tolak dan yang paling penting adalah bentuk interaksi timbal balik dan 

bentuk-bentuk interaksi yang ada dalam lingkungan dimana seseorang itu tinggal. 

  Berdasarkan konsep dasar perilaku terdapat beberapa aliran atau pandangan 

(paham). menurut Gage dan Barliner ada dua paham antara lain : Pertama, paham 

holistik yaitu paham ini menekankan bahwa perilaku itu bertujuan (purposive), yang 

berarti aspek intrinsic (niat, tekad, azam) dari dalam individu merupakan faktor 



penentu yang penting untuk melahirkan perilaku tertentu meskipun tanpa adanya 

perangsang (stimulus) yang datang dari lingkunagan (naturalistik); kedua, paham 

behavioristik yaitu paham ini menekankan bahwa pola-pola pikir perilaku itu dapat di 

bentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan (reinforcement) dengan 

mengkondisikan stimulus (conditioning), dalam lingkungan (enviorenmentalistik), 

dengan demikian perubahan perilaku (behaviour cange) sangat mungkin terjadi. 

(Abin Syamsuddin makmun,2002 :24). 

 Dengan menggunakan konsep dasar psikologis, khususnya dalam konteks 

pandangan behaviorisme, kita dapat menyatakan bahwa yang dilakukan oleh yayasan 

adalah hakikatnya merupakan usaha conditioning (pencipta perangkat stimulus) yang 

diharapkan pula menghasilkan perubahan pola-pola perilaku keagamaan (seperangkat 

respon ) tertentu. 

 Atas dasar keterangan di atas, mekanisme proses terjadi dan berlangsunganya 

suatu perilaku itu dapat di jelaskan secara visual sebagai berikut : 

1. S→ R atau  (2) S→ O→ R 

S = stimulus (perangsang ); R = respon (prilaku, aktivitas); O =organisme (individu 

manusia, berlaku juga bagi makhluk organik lainya.karena S datang dari lingkungan ( 

W = world) dan R juga ditunjukan kepadanya, gambaran tersebut dapat dilengkapkan 

sebagai berikut : 

(3) W →S→ O→ R →W 

Untuk memudahkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat secara 

skematik sebagai berikut  : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.   HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis ini diasumsikan sebagai berikut: Adanya keberpengaruhan 

hubungan antara presepsi antara Anak Yatim Piatu terhadap pembinaan keagamaan 

yang dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak ” YAPITA” Yayasan Al-Muslimun 

Bandung. 

 

G.  LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

1.   Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil peneliti adalah Yayasan Yatim Piatu ( Panti 

Sosial Asuhan Anak di YAPITA) Al-Muslinun yang berlokasi dilokasi komplek 

MargaHayu Raya Jalan Saturnus Utara No. XVII Kota Bandung..  

Stimulus 

Pembinaan 
Indikatornya : 

     1. Pembina 

     2. Metode   pembinaan 

3 Media  pembinaan 

Respon 

Perilaku 
Indikatornya : 

      1. Pemahaman agama 

      2. Keyakinan terhadap agama 

      3. Pengamalan 

Anak Asuh 

Faktor Pendukung dan Faktor 

Penghambat 



2.   Metode Penelitian 

 Dalam upaya mengambarkan, mengungkapkan dan memecahkan masalah di 

atas, peneliti akan mengggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang 

diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau 

menggambarkan apa adanya dari penelitian. Ketetapan ini didasarkan pada pendapat 

Winarno Surakhmad (1990:139) yang mengungkapkan bahwa, “Aplikasi metode ini 

dimaksudkan untuk menyelidiki yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang”. Dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan objektif mengenai: Pola Pembinaan Keagamaan Trehadap Anak Yatim 

Piatu, yang berada Di PSAA YAPITA AL-MUSLIMUN. 

3.   Jenis data 

a.  Data Kualitatif 

 Jenis data kualitatif adalah data yang bersifat besar, penting sejauh mana 

mutu, bernilai kuat dan lemahnya suatu data, data ini tidak dapat diukur dengan angka 

atau jumlah, tapi nilai bobot seperti sikap, kemauan, tidak kesetujuan, dukungan dan 

sebagainya. Dalam hal ini peneliti memilih penelitian kualitatif, karena sesuai dengan 

maksud penulis umtuk mengetahui fakta tentang pola pembinaan keagamaan terhadap 

anak yatim piatu di Yayasan yatim Piatu (YAPITA) Al-muslimun.                                  

b.  Data Kuantitaif 

 Jenis ini bersifat jumlah, banyak dan sedikit (number), biasanya ditunjukan 

dengan angka, bilangan, hitungan rasio, perkalian, pertumbuhan, dan sebagainya. 

Data kualitatif berasal dari pertanyaan “ada berapa”, hasil, sehingga dapat diukur. 



4.  Sumber Data 

Sumber data yang didapatkan adalah sumber data primer dan sekunder.  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara , dan hasil 

observasi hasil penelitian lapangan sebagai data pokok . data primer ini 

terbagi atas dua bagian: 

a. Sumber utama yaitu pihak lembaga yaitu kepada Pemilik yayasan dan  

para pengurus Yayasan Yatim Piatu Al-Muslimun 

b. Sumber pendukung yaitu anak yatim piatu yang bertindak sebagai 

informan 

2. Data sekunder adalah baha-bahan yang sudah ada atau dokumen-dokumen 

5.  Populasi dan Teknik Penarikan Sampel  

Suharsimi Arikunto (2002:108) memberikan definisi Populasi sebagai 

“Keseluruhan objek penelitian”, apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang 

ada di wilayah penelitian, maka penelitian itu merupakan penelitian populasi. Dan 

lebih lanjut Suharsimi Arikunto (2002:109) mengungkapkan bahwa Sampel adalah 

“Sebahagian atau wakil populasi yang di teliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila 

peneliti bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel”. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti cenderung mengacu pada penelitian 

populasi, hal ini diambil dengan pertimbangan bahwa yang akan di teliti adalah objek 

yang heterogen, artinya semua objek merupakan Semua anak yatim piatu Binaan 

yang terorganisir dalam suatu wadah yang sama, yaitu seluruh anak panti sosial 

asuhan anak “YAPITA” Yayasan Al-Muslimun Bandung. Menurut keterangan 



Kepala asrama panti asuhan, anak yatim, dan seluruh anak asuh jumblahnya 65 anak. 

Berdasarkan pertimbangan kecilnya populasi, maka peneliatian ini merupakan 

penelitian populasi. yaitu penelitian yang melibatkan semua objek yaitu sampelnya  

25 anak asuh. Dengan jenjang pendidikan dari SD sampai SM. mereka berasal dari 

lingkungan yang kurang mampu dengan pioritas anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, dan 

anak-anak yang berasal dari keluarga Pra sejahtera dari seluruh wilayah Indonesia. 

Berdasarkan hal tesebut di atas, maka peneliti mengambil keputusan untuk meneliti 

atau menjadikan semua anak asuh sebagai objek dalam penelitian 

6.   Teknik Pengumpulan Data  

Proses penelitian ini data yang akan dikumpulkan dengan mengggunakan 

teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung  dalam artian peneliti ikut dan terjun 

langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati, serta mencari data yang dibutuhkan 

sesuai dengan objek penelitian. (suharmisi: 133). Tujuan dari observasi adalah untuk 

mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa actual umtuk menyajikan kembali 

gambaran-gambaran kehidupan sosial. Tipe observasi yang digunakan oleh peneliti 

yaitu observasi saja, dimana tehnik pelaksanaannya yaitu dengan cara datang 

langsung kelokasi penelitian yang berada komplek Margahayu Raya Jln Saturnus 

Utara no.XVII Kota Bandung yang diharapkan dalam peneliti tersebut diperoleh data 

yang valid. Dalam teknik operasionalnya peneliti mengadakan pengamatan langsung 

di lokasi kegiatan itu berlangsung agar mengetahui secara objektif tentang 



Pelaksanaan Pola Pembinaan Keagamaan Terhadap Anak Yatim Piatu Di Yayasan al-

Muslimun (PSAA YAPITA)? Hasil Hasil Yang Dicap[ai Oleh Yayasan Yatim Piatu 

Al-Muslimun Dalam Pembinaan Keagamaan Yatim Piatu ?Faktor Pendukung dan 

Penghanbat  Pembinaan Keagamaan di Yayasan Yatim Piatu (YAPITA) 

AL_Muslimun.  

2.  Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancara (suharmisi Akinto: 

132) yang diwawancara peneliti adalah : ketua pengurus yayasan al-

muslimun,pengurus, pengasuh dan anak asuh (anak Yatim Piatu). Tujuan dari 

wawancara ini adalah agar peneliti mendapat keterangan secara langsung dari 

responden tentang informasi yang dibutuhkan sesuai sesuai dengan tema peneliti 

yang dibahas.  

3.  Angket 

 Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui 

(Suharsimi Arikunto, 1998:140).  

 Angket adalah suatu alat didalam pengumpulan data yang ditujukan kepada 

responden yang jumlahnya relative besar, karena itu dalam penelitian ini teknik yang 

paling dominan digunakan adalah angket representative menyangkut orang banyak. 

 Secara operasional, yang diharapkan dapat terangkat melalui teknik ini adalah 

melalui teknik pengkajian item pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Setiap 



item angket sudah dilengkapi oleh alternative jawaban yang dipilih oleh mereka. 

Alternative jawaban yang akan dikembangkan adalah jawaban yang disusun secara 

berjenjang. Dimana dalam pola pembinaan tersebut apakah dapat merubah perilaku 

anak yatim piatu yang menjadi pemegang otoritas dipanti asuhan “YAPITA” 

Yayasan Al-Muslimun. 

4.  Dokumentasi 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya” 

(Suharsimi Arikunto, 1998:236). 

7.  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis yang  digunakan yaitu untuk menyederhanakan data dan 

penafsirannya. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

P = F / N X 100 % =……% 

Keterangan : 

P : Angka Presentase 

F: Frekuensi yang dicari Presentasinya 

N: jumlah Responden  

 Selanjutnya hasil presentasenya akan ditafsirkan melalui tabel presentase 

korelasi yang kruterianya  sebagai berikut : 

 

 

 



s Prosentase Penafsiran 

1. 100 % Seluruhnya 
2. 90 % - 99 % Hampir seluruhnya 
3. 60 % - 89% Sebagian Besar 
4. 51 % - 59 % Lebih Dari Setengahnya 
5.  Setengahnya 
6. 40 % - 49 % Hampir Seluruhnya 

7. 10 % - 39 % Sebagian Besar 

8. 1 % - 9 % Sedikit sekali 

9. 0% Tidak Sama Sekali 
 

 

8.  Analisis Data  

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah 

lebih dibaca dan mudah dimengerti. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan 

menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatip, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data hasil penelitian  

2. Setelah terkumpul diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing  

3. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan anatar 

pendapat yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan data yang dapat 

diuji kebenarannya. 

4. Selanjutnya dat tersebut ditafsirkan menurut jenis dat yang terkumpul. Data 

yang terkumpul dengan menggunakan analisis deduktif dan analisis induktif, 

data yang terkumpul melalui observasi dan studi litertur akan dicoba dianalisis 



dengan menggunakan logika deduktif. Adapun data yang diwawancara, hasil 

observast, hasil angket, dan dokumentasi akan dianalisa melalui tahap 

penafsiran yaitu tahap untuk menghasilkan kesimpulan. Dari kesimpulan ini 

akan diperoleh mengernai infprmasi baru, serta implikasi dari pene;itian yang 

dilakukan. Informasi tersebut dapat berupa pendapat baru, pengukuhan 

terhadap pendapat lama, atau koreksi terhadap pendapat lama.  

 


