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ABSTRAK
M. Atid Lessilawang, NIM. 150301136, Pembimbing I Nurlaila Sopamena,
M.Pd. Pembimbing II Saida Manilet M.Pd, Peran Panti Asuhan Dalam
Membentuk Kepribadian Anak di Yayasan Ittaqollah Ambon, Program Studi
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Ambon
Tahun 2019.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran panti asuhan
dalam membentuk kepribadian anak di yayasan ittaqollah ambon, dan apa faktor
pendukung dan penghambat pembentukan kepribadian anak di yayasan ittaqollah
ambon. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran panti asuhan
dalam upaya pembentukan kepribadian anak di Yayasan Ittaqollah Ambon, dan
apa faktor pendukung dan penghambat pembentukan kepribadian anak di Yayasan
Ittaqollah Ambon.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian
dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum, dan mencari pola-pola
hubungan antara konsep tersebut. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena
bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara lengkap mengenai
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Subyek dalam penelitian ini
adalah Pembina yayasan ittaqollah serta pengasuh dan anak asuh yang berada di
panti asuhan yayasan ittaqollah Ambon dengan jumlah 1 orang pembina, 4 orang
pengasuh dan 37 orang anak asuh. Instrumen penelitian yang digunakan adalah
wawancara dan observasi yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Panti Asuhan Dalam
Membentuk Kepribadian Anak Di Yayasan Ittaqollah Desa Batu Merah
Kecamatan Sirimau Kota Ambon yaitu dengan di adakan pendidikan formal dan
informal yang mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan mutu pendidikan
anak khususnya, hal ini terlihat jelas dalam cara bersikap terhadap sesame anak
asuh, pengasuh, ataupun dengan orang lain dan cara anak asuh mengatasi
masalahnya sendiri. Pendidikan informal sangat mempengaruhi kepribadian dan
karakter anak, sebab pendidikan anak diperoleh dari pergaulan dan dari keluarga.
Hal tersebut dilakukan oleh panti asuhan yayasan ittaqollah Ambon untuk
membentuk kepribadian dan karakteristik anak yang kurang atau tidak
mendapatkan fungsi-fungsi keluarganya secara baik.

Kata Kunci: Peran Panti Asuhan, Kepribadian Anak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Anak merupakan asset bangsa yang amat berharga yang turut menentukan
kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa di masa yang akan
datang, sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga insan
pembangunan nasional, keterlibatannya di dalam pelaksanaan pembangunan dan
proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diabaikan. Pendidikan bagi
anak yang merupakan aset bangsa ini perlu ditingkatkan, agar anak memiliki
pengetahuan, moral, dan kepribadian yang baik agar selaras dengan nilai-nilai
yang ada, sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas yang
sangat diperlukan dalam proses pembangunan nasional.1
Sistem pembentukan kepribadian yang baik mampu melahirkan sumber
daya manusia berkualitas yang sangat diperlukan dalam masyarakat sekarang
untuk pembangunan nasional. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang mengarah pada industrialisasi modern akan semakin memacu pembangunan
nasional yang dicita-citakan, akan tetapi terkadang pembangunan yang
berlangsung tersebut membawa dampak timbulnya masalah sosial sebagai hasil
dari kemajuan teknologi dan industrialisasi.2
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi anak agar menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
1

Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 6
2
Kartini Kartono, Psikologi Anak, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 8
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mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan memiliki tanggung jawab sesama
manusia, dan juga mengarahkan sehingga mereka tidak hanya sekedar menjadi
manusia yang memiliki skiil tetapi juga memiliki kepribadian yang baik serta
mampu melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat, atau bahkan hanya
menjadi bibit yang dapat bertindak anarkis karena tidak adanya arahan pendidikan
dan pembinaan yang baik.3
Bertitik tolak dari pemikiran di atas jelas perlu adanya suatu lembaga
formal yaitu sekolah untuk membentuk kepribadian anak tersebut yang
merupakan salah satu asset bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan
pembinaannya. Selain lembaga pendidikan formal di sekolah, dalam membentuk
kepribadian anak juga dilakukan di dalam lembaga informal yaitu keluarga.
Sebagai mana kita ketahui dalam mendidik anak bukan hanya kewajiban dari
sekolah maupun instansi tertentu tapi sepenuhnya adalah kewajiban dari
orangtuanya yang mempunyai peranan penting yang lebih banyak waktu bersama
anaknya dibandingkan guru-guru di sekolah.
Namun sebagian besar anak Indonesia masih banyak yang kurang
beruntung, mereka tidak bisa merasakan mempunyai kedua orang tua, dan tidak
mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup dari kedua orangtuanya.
Yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan pendidikan agama, serta nilai-nilai
sosial yang baik. Dimana seharusnya pendidikan tersebut harus diterapkan dan
ditanamkan pada usia anak-anak, agar anak tersebut dalam melakukan perbuatan
dan tindakan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan norma yang berlaku,
3
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Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

3

sehingga dihasilkan etika yang baik pula.4 Menurut paham ahli pendidikan
moral : ”Jika tujuan pendidikan moral akan mengarahkan seseorang menjadi
bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri
dengan tujuan hidup bermasyarakat”.5
Dengan kemajuan teknologi sekarang banyak sekali hal-hal negatif yang
ditimbulkan setiap saat yang menjerumuskan anak-anak, bila tidak dilandasi
dengan kepribadian yang baik serta pengawasan dan pembinaan dari kedua orang
tuanya. Karena itu, perlu adanya suatu wadah untuk mengatasi anak-anak yang
tidak memiliki orang tua ini, sehingga mereka tidak mudah terjerumus ke hal-hal
yang merusak kepridadian mereka.
Dalam hal ini pendidikan sangat besar peranannya dalam pembentukan
kepribadian manusia. Kepribadian dapat dibentuk dengan usaha-usaha yang
sistematis dan berencana. Salah satu upaya mengantisipasi permasalahan tersebut
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau sebagai salah satu lembaga
yang bertindak sebagai wadah membina anak yatim piatu berupaya memberikan
pengarahan-pengarahan kepada mereka dengan memberikan pendidikan dan
pembinaan kepribadian yang baik kepada mereka yang tidak mempunyai orang
tua. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kepribadian serta ahlak yang baik
sebagai bekal yang dapat menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin canggih yang bisa setiap saat merusak tatanan pribadi
bangsa jika tidak disertai ahlak, moral, dan budi pekerti yang baik dan menjadi

4

Wahyu Dwi Saputra, Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak
di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung,
(Lampung: Univestitas Lampung, 2016), hlm. 23
5
Dagum Save, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 56
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generasi muda yang berpotensi juga mampu melaksanakan fungsi sosial dalam
masyarakat.6
Kenyataan yang ada meskipun upaya pendidikan dan pembentukan
kepribadian telah dilakukan akan tetapi

masih adanya penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan dalam masyarakat. Dan mereka bukannya semakin
berkurang tetapi semakin meningkat dan sebagian besar dari mereka tidak mampu
melaksanakan fungsi sosial seperti tidak disiplin, suka berbohong, kurang adanya
sikap tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi. Hal itu dikarenakan mereka
tidak memiliki kepribadian dan budi pekerti yang baik yang sesuai dengan
kepribadian dan falsafah bangsa untuk menuju perkembangan pengetahuan dan
teknologi yang semakin berkembang.
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau merupakan salah satu
yayasan yang berlokasi di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Saat ini Yayasan
Ittaqollah berada di bawah naungan Pemerintah Propinsi Maluku yang dipimpin
oleh H. Djawali Laitupa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan
Pembina Yayasan Ittaqollah menunjukkan bahwa bimbingan yang dilakukan
untuk membentuk kepribadian anak, yaitu dengan memberikan nasehat kepada
anak agar melaksanakan sholat tepat waktu, mengaji dan belajar pada waktunya,
membiasakan sikap disiplin yang kuat, serta memberikan seperangkat peraturan
yang ketat agar anak asuh dalam panti asuhan tidak melakukan sesuatu yang
tidak baik.7

6

Fung Daniel Dan Cai Yi Ming, Mengembangkan Kepribadian Anak Dengan Tepat,
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hlm. 14
7
Hasil Observasi dan Wawancara dengan Pembina Yayasan Ittaqollah Batu Merah Pada
tanggal 12 November 2018
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Di samping itu, para anak asuh juga mendapatkan bimbingan oleh para
ustad dan ustadzah yang didatangkan dari luar panti yang digaji oleh pihak panti
asuhan. Bimbingan yang mereka berikan berupa penguatan-penguatan moral dan
juga bimbingan kepada anak asuh tentang bagaimana menjadi anak asuh yang
tidak lagi memiliki orang tua, bagaimana bersikap bersikap saat di sekolah dan
pada saat berada bersama dengan teman-teman lain dalam panti. Bimbingan dan
arahan yang diberikan difokuskan terhadap pembentukan kepribadian, watak dan
karakter anak asuh sehingga mereka selalu berupaya untuk mengamalkan apa
yang mereka dapatkan.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah
meskipun ada wadah tempat pemberdayaan anak yatim piatu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah yang dihadapi orang tua asuh untuk membentuk
kepribadian anak yatim piatu agar dapat melaksanakan fungsi sosial dalam
masyarakat. Namun, masih banyak anak-anak di Maluku, khususnya Kota Ambon
ini yang tidak memiliki orang tua dan menjadi sosok anak yang tidak
mendapatkan kasih sayang dan pendidikan moral dan budi pekerti yang baik, serta
tidak mampu melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat dan dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat, dan bisa sewaktu-waktu akan merusak ahlak mereka. Karena itu,
menarik minat penulis untuk meneliti sejauh mana peran pembina panti asuhan
dalam upaya pembentukan kepribadian anak di Yayasan Ittaqollah Batu Merah

6

Kecamatan Sirimau sebagai salah satu wadah pemberdayaan anak yatim piatu di
Kota Ambon.
C. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran panti asuhan dalam membentukan kepribadian anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat membentukan kepribadian anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Peran panti asuhan dalam upaya pembentukan kepribadian anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
2. Faktor pendukung dan penghambat membentukan kepribadian anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan konsep ilmu
pendidikan khususnya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang
berhubungan dengan pembentukan kepribadian dan pengamalan nilai Pancasila
oleh anak-anak dan generasi muda.
2. Manfaat praktis

7

a) Hasil Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi perbaikan-perbaikan dalam pengembangan program pendidikan dan
kemajuan Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau selanjutnya.
b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data untuk
membantu meningkatkan kualitas moral generasi muda dan bahan
masukan pengajaran kewarganegaraan.
c) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi
masyarakat tentang pembinaan anak yatim piatu dan menambah wawasan
pengetahuan peneliti sendiri dalam mendidik dan membina anak yatim
piatu pada Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau.
F. Defenisi Operasional
Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap judul proposal ini,
maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :
1. Peranan adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang
memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau
posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam
hubungan dengan kelompok lain.8
2. Panti Asuhan pada hakekatnya adalah lembaga sosial yang memiliki
program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan
masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama

8

Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai
Pustaka,2018), hlm. 98
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permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu,
anak terlantar yang berkembang di masyarakat.9
3. Kepribadian adalah proses, membimbing, mengarahkan, maksudnya
adalah memberikan membimbingan dan mengarahkan kepada anak yatim,
yatim piatu dan anak terlantar agar mereka mempunyai kepribadian yang
luhur dan layak sehingga dapat mewarnai masyarakat dimana mereka
tinggal.10
4. Yayasan Ittaqollah adalah salah satu yayasan yang terletak di Desa Batu
Merah Ambon yang bertindak sebagai wadah membina anak yatim piatu
berupaya memberikan pengarahan-pengarahan kepada mereka dengan
memberikan pendidikan dan pembinaan kepribadian yang baik kepada
mereka yang tidak mempunyai orang tua.11

9

Departemen Sosial RI, Pedoman Penjangkauan Rehabilitasi Sosial, (Jakarta,2008),

hlm.38
10

Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 15
Hasil wawancara dengan Kepala Yayasan Ittaqollah Batu Merah pada tanggal 12
november 2018
11
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analitis. Penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompo.1Creswell
menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti katakata, laporan terinci dari pandangan, responden, dan melakukan studi pada situasi
yang alamiah.2Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran panti asuhan dalam
upaya pembentukan kepribadian anak di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan
Sirimau.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan setelah proposal tepatnya 19 Desember 2018
sampai 19 Januari 2019
2. Tempat Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan
Sirimau Ambon.

1

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), hlm. 60
2
Juliansyah Nour. Metodologi Penelitian. (Jaskarta: Pranada Media Group. 2012 ) hlm. 34
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C. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah pimpinan Yayasan Ittaqollah, pembina, dan anakanak yang ada di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau. Jumlah
pembina 1 orang dan memiliki 37 orang anak asuh, sampel dalam penelitian ini yakni
1 pembina, 3 pengasuh dan 8 anak asuh yang di wawancarai.
D. Sumber Data Penelitian
1. Data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara
langsung pada saat mengadakan penelitian, yaitu observasi dengan melakukan
pengamatan yang dilakukan di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan
Sirimau dan melakukan wawancara dengan pimpinan, pembina, dan anakanak yatim piatu di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau.
2. Data sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku-buku, literatur
yang relevan dengan judul ini.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pedoman Wawancara, instrumen yang dilakukan dengan secara langsung
terhadap objek atau terhadap lokasi penelitian tentang keadaan lapangan
dengan gejala-gejala yang diselidiki.
2. Dokumentasi, dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan
penelitian.
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3. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan terhadap sistematika terhadap
fonemana-fenomena yang diteliti.
F. Prosedur Penelitian
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a) Melakukan observasi awal di lokasi penelitian, yakni di Yayasan Ittaqollah
Batu Merah Kecamatan Sirimau.
b) Mempersiapkan pedoman wawancara untuk mewawancarai pembina Yayasan
Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau.
c) Melakukan wawancara dengan pembina Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau.
d) Menganalisis hasil wawancara.
G. Teknik Pengumpulan Data
Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu
sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
langsung terhadap objek atau terhadap lokasi penelitian tentang keadaan
lapangan dengan gejala-gejala yang diselidiki.3Dalam hal ini peneliti
melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui peran panti asuhan

3

Khalid Narkubo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 204
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dalam membentukan kepribadian anak di Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan tentang
peran panti asuhan dalam membentukan kepribadian anak di Yayasan
Ittaqollah Batu Merah Kecamatan Sirimau. Dalam hal ini akan diwawancarai
pimpinan, pembina, dan anak-anak yatim piatu di Yayasan Ittaqollah Batu
Merah Kecamatan Sirimau.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan pada saat penelitian dilakukan dengan data yang
diperoleh dari sumber asli. Yakni data yang diperoleh pada saat peneliti
mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan objek yang akan di teliti
sebagai bukti dalam proses pengumpulan data.
H. Teknik Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya adalah
non statistik. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian
angka. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan
kesimpulan4.

4

Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Edisi: 1; Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006), hlm. 129
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1. Reduksi Data
Reduksi Data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus
penelitian kita, kemudian mencari temanya. Reduksi data merupakan salah
satu dari teknik analisis data. Data yang telah direduksi memberikan
gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah
peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.reduksi data dapat
juga membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Penyajian Data
Penyajian Data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau
grafik, network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari
teknik teknik analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang
dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan
display data. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak
terbenam dengan setumpuk data.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan
Verifikasi data meruapakan suatu proses menajamkan, memfokuskan,
memusatkan perhatian dan menyerdehanakan data yang diperoleh dari
catatan-catatan lapangan hasil pengamatan observasi, dan wawancara, dan
dokumentasi, setelah itu data tersebut akan disimpulkan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Peran Panti Asuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Yayasan
Ittaqollah Ambon adalah sebagai motivator, inspirator dan fasilitator
dalam rangka meningkatkan membentuk kepribadian aanak sesuai dengan
tujuan Pembina tersebut. Panti asuhan Yayasan Ittaqollah Ambon dalam
usahanya memberikan pendidikan serta santunan guna mewujudkan
kesejahteraan anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar.
Selain itu, panti asuhan Yayasan Ittaqollah Ambon juga memberikan
pelayanan pendidikan informal bagi anak asuh dengan tujuan agar mereka
dapat mandiri dan sangat berpengaruh dalam membentuk karakteristik dan
kepribadian anak asuh sehingga gangguan keluarga tersebut dapat diatasi
semaksimal mungkin dan anak memiliki masa depan yang cerah.
2. Adapun faktor pendukung yakni kesehatan fisik dan psikologi anak asuh,
keterlibatan masyarakat yang memberikan bantuan materi maupun moril
dalam proses belajar mengajar anak asuh. Selain itu peran orang tua
maupun keluarga terdekat lainnya yang juga memberikan bantuan moril
sangat membantu dalam membentuk kepribadian anak asuh tersebut.
Faktor penghambat diantaranya kekurangan tenaga pengajar maupun
pembimbing di bidang keagamaan dan ketrampilan yang menjadi kendala
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utama untuk membentuk kepribadian anak asuh. Selain itu, kekurangan
sarana dan prasana yang memadai juga menjadi penghambat proses
tranformasi pelajaran yang bertujuan dalam pembentukan kepribadiannya
anak asuh.
B. Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran
kepada:
1. Kepada pemerintah agar senantiasa secara terus-menerus memberikan
bantuan-bantuan dibidang pendidikan kepada panti asuhan Yayasan
Ittaqollah Ambon agar mereka dapat memiliki sarana dan prasarana
belajar yang memadai dan layak bagi berlangsungnya sebuah proses
pendidikan yang bermutu tinggi.
2. Kepada pihak panti asuhan Yayasan Ittaqollah Ambon sebaiknya lebih
giat dalam melakukan pembinaannya dan lebih di fokuskan pada
kepribadian anak asuh, agar kelak mereka akan menjadi contoh untuk
anak-anak terlantar yang masih berada di luar panti asuhan.
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Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA
1. Apa yang melatar belakangi berdirinya Panti Asuhan Yayasan Ittaqollah
Ambon ?
2. Bagaimana peran Panti Asuhan dalam membentuk kepribadian anak ?
3. Bagaimana cara bapak atau ibu membimbing dan membina anak untuk
membentuk kepribadiannya ?
4. Apakah yang bapak atau ibu lakukan ketika anak asuh melakukan
pelanggaran atau melanggar aturan-aturan yang telah di terapkan..?
5. Bagaimana bentuk program kegiatan Panti Asuhan Yayasan Ittaqollah
Ambon..?
6. Apa faktor pendukung dan menghambat dalam meningkatkan kepribadian
anak untuk menjadi lebih baik di Yayasan Ittaqollah Batu Merah Kecamatan
Sirimau ?
7. Bagaimana cara bapak atau ibu memelihara anak-anak di yayasan ittaqollah
Ambon ?

Lampiran 2
LEMBAR OBSERVASI
PEMBINA DAN PENGASUH YAYASAN ITTAQOLLAH

No
1

2

3

4

5

6

7

Aspek yang Diamati
Mengetahui Pembina dan pengasuh
mendidik dan merawat anak-anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau dengan baik
Mengetahui Pembina dan pengasuh
selalu
melakukan
pengawasan
terhadap anak-anak di Yayasan
Ittaqollah Batu Merah Kecamatan
Sirimau
Mengetahui Pembina dan pengasuh
memberi motivasi kepada anak-anak
di Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau
Mengetahui Pembina dan pengasuh
mendukung kebutuhan anak-anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau baik secara
psikologi maupun mental
Mengetahui Pembina dan pengasuh
memberikan bimbingan agar anakanak di Yayasan Ittaqollah Batu
Merah Kecamatan Sirimau memiliki
kepribadian yang baik
Mengetahui Pembina dan pengasuh
menerapkan
peraturan
dan
pelanggaran kepada anak-anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau
Mengetahui Pembina dan pengasuh
memberikan bekal ilmu agama untuk
anak-anak di Yayasan Ittaqollah Batu
Merah Kecamatan Sirimau dalam
membantu proses perkembangan
mereka

A

B

C

D

8

Mengetahui Pembina dan pengasuh
selalu berdiskusi dengan anak-anak
dalam
rangka
mengembangkan
kemampuan berpikir anak-anak di
Yayasan Ittaqollah Batu Merah
Kecamatan Sirimau

Keterangan:
Skor A= Sangat baik
B= Baik

C= Cukup
D= Kurang
Ambon, 19 Desember 2018
Observator,

M. Atid Lessilawang
NIM. 150301136

Lampiran 3
LEMBAR OBSERVASI
KEPRIBADIAN ANAK-ANAK DI YAYASAN ITTAQOLLAH
No

Aspek yang Diamati

A

B

C

D

1

Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
sudah bisa membaca Al Qur’an
dengan baik
2
Anak-anak
di Yayasan Ittaqollah
sudah bisa melaksanakan shalat
fardhu sendiri maupun berjamaah
tepat pada waktunya
3
Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
sudah bisa saling berbagi, menutupi
kekurangan, maupun bekerjasama
dengan teman-teman yang lain
4
Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
mematuhi peraturan yang dibuat oleh
Pembina dengan baik
5
Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
memiliki kasih saying antarsesama,
sopan, dan santun kepad apembina
6
Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
mengikuti kajian-kajian Islam yang
dilakukan oleh pembina
7
Anak-anak di Yayasan Ittaqollah
mengikuti petuah dan nasehat yang
diberikan oleh pembina
Keterangan:
Skor A= Sangat baik
C= Cukup
B= Baik
D= Kurang
Ambon, 19 Desember 2018
Observator,

M. AtidLessilawang
NIM. 150301136

Lampiran 4
Nama-Nama Anak Asuh Di Panti Asuhan Yayasan Ittaqollah Ambon
No

Nama

No

Nama

1

Ahmad Mony

20

Asmawati karepesina

2

Jingga.A.Kau

21

Aditya tehuayo

3

Wulan.R.Tomagola

22

M. Ariel

4

Halkim.M.Samalo

23

Kasim besan

5

Ahmad.H.Kibas

24

Angga saputra

6

Rizal Mahulette

25

Zahra belen

7

Faisal Soulissa

26

Andini

8

Bastaman Tomagola

27

Putri.N.Kibas

9

Juleha Lesilawang

28

M. Nur laitupa

10

Rizki Tomagola

29

Rahma mony

11

Alfiansyah pakalessi

30

Nu saada laitupa

12

Marhayu belo

31

Rizka anita

13

M. Alwy Seknun

32

Riska Dewi uluputty

14

M. Darwin

33

Syahrul.G. Seknun

15

M. Farid

34

Nurhayati besan

16

M. Rizki Kiong Kalauw

35

Nurul Abdullah taher

17

Salim latuconsina

36

Eda

18

Junita arifin

37

Nariah fajria Rasid

19

Titi saoda

Lampiran 5
Dokumentasi

Wawancara dengan Pembina Panti Asuhan
H. Djawali Laitupa, MA

Wawancara dengan salah seorang pengasuh
Nur Sabah Laitupa

Wawancara dengan Anak Asuh Putra Panti Asuhan
Yayasan Ittaqollah
Ambon

Wawancara dengan Anak Asuh Putri Panti Asuhan
Yayasan Ittaqollah
Ambon

Foto Anak-anak sedang mendengarkan Ceramah dan Bimbingan dari
Pembina Panti Asuhan H. Djawali Laitupa, MA

Foto Anak-anak Asuh sedang mendengarkan Ceramah.

Foto Anak-anak sedang membaca Al-Qur’an bersama setelah sholat subuh

Foto Anak-anak sedang Sholat bersama

Foto Anak-anak sedang latihan ceramah

