
 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Panti Asuhan Maqomammahmuda beralamat di Jl. Trans Kalimantan km 

10, Jl. Upt Anjir Pulang Pisau, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan 

hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau 

merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 8.997 km² dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa 

(hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah 

"Handep Hapakat" yang memiliki arti adanya persatuan dan kesatuan semua 

suku, dan warna kulit, dalam falsafah hidup gotong royong, sebagaimana 

kehidupan suku dayak dalam rumah betang dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.47 

Panti Asuhan Maqomammahmuda dibawah naungan Yayasan Pondok 

Pesantren Hidayatullah Pulang Pisau diirintis sejak tahun 2007 akhir dan 

diresmikan pada tahun 2014. Panti asuhan ini didirikan oleh Ustadz Sujarwanto 

yang sekarang menjabat sebagai pimpinan panti asuhan yang bertujuan untuk 

mengurus, menampung anak-anak yatim piatu dan anak terlantar, membina dan 

menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus keterampilan, bimbingan pribadi 

dan sebagainya. 

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, panti asuhan ini telah mengalami 

beberapa kali perbaikan. Pembangunan secara fisik dilakukan secara bertahap, 

 

47 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau di akses pada tanggal 1-3-2021 

pukul 12:35 

 

 

47 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau
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mulai dari perbaikan dinding, penambahan ruangan, kamar tidur telah berubah 

menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan harapan agar seluruh 

anak didik menjadi manusia yang memiliki tempat yang terpuji dunia dan 

akhirat maka dari itu panti asuhan ini dinamakan Panti Asuhan 

Maqomammahmuda. 

1.1. Lokasi Panti Asuhan 

 

Panti Asuhan Maqomammahmuda terletak di Jl Trans Kalimantan km 

10, Jl. UPT Anjir Pulang Pisau, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan 

Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (0822-5063-

3965) ponpeshid@gmail.com. Panti asuhan ini memiliki luas bangunan 290 

m2 dan luas tanah 3750 m2, di sekitaran panti terdapat banyak perkebunan 

pohon karet milik warga setempat. Gambar lokasi panti asuhan dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1 

Gambar Lokasi Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

mailto:ponpeshid@gmail.com
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1.2 Visi, Misi dan Tujuan Panti asuhan 

 

Setiap lembaga/yayasan tentunya memiliki visi dan misi dalam 

menjalankan programnya. Panti Asuhan Maqomammahmuda sebagai panti 

sosial memiliki visi yaitu untuk membangun peradaban islam, 

menciptakan generasi Islam yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah, 

cerdas, unggul, dan mandiri serta berguna bagi umat, bangsa dan negara. 

dan misi mereka adalah melahirkan generasi qur’ani, mewujudkan 

kemandirian di bidang ekonomi, menanamkan pola kehidupan Islami , 

sehat, sejahtera serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, 

menumbuhkan generasi yang cerdas spiritual, emosional, intelektual, 

inovatif, kreatif dan dinamis, menjadi diri yang amanah, bertanggung 

jawab, mandiri serta selalu siap mengikuti perkembangan dan kemajuan 

zaman. 

Tujuan didirikannya panti asuhan ini adalah untuk membentuk anak 

asuh yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesama kaum muslimin 

dan melahirkan generasi islam yang unggul dan mandiri. 

1.3 Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Struktur organisasi dibuat berdasarkan keputusan dari pengurus Panti 

Asuhan dan kemudian disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing bidang. Adapun susunan kepengurusan Panti asuhan 

Maqomammahmuda sebagai berikut: 

Ketua : Bapak Sujarwanto 

Sekretaris  : Ibu Ida ma’mun kholifah 
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Bendahara      : Bapak Adi wahyudi 

 

Peranan penting di panti asuhan tersebut diambil alih oleh Bapak 

Sujarwanto dan istri beliau, Ibu Ida ma’mun kholifah. Beliaulah yang 

menjadi pengajar sekaligus merangkap sebagai pembina, pengasuh dan 

pembimbing untuk anak-anak asuh di panti asuhan Maqomammahmuda 

ini. Adapula pengajar tambahan satu orang, beliau adalah Bapak 

Khairudin, beliaulah yang menggantikan Bapak Sujarwanto apabila beliau 

berhalangan dalam mengajar anak asuh di panti. 

1.4 Denah Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Gambar denah panti asuhan maqomammahmuda dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2 

Gambar Denah Panti Asuhan Maqomammahmuda 

1.5 Daftar Nama Anak Asuh di Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Keadaan anak asuh di panti asuhan ini ada yang bersatus yatim 

sebanyak 9 anak dan dhuafa sebanyak 13 anak, berkisar dari umur 8 tahun 

hingga 16 tahun. Berikut daftar nama-nama anak asuh di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda terdapat dalam tabel 4.1 di bawah ini: 
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Gambar Tabel 4.1 

Daftar Nama Anak Panti Asuhan Maqomammahmuda 
 

No Nama Usia Daerah Asal 

1 Muhammad Naufal 9 Tahun Pulang Pisau 

2 Muhammad Dzaky 12 Tahun  Pulang Pisau 

3 Maulana 12 Tahun Anjir Pulang Pisau 

4 Jakaria 14 Tahun Banjarmasin 

5 Syarif Muhammad 15 Tahun Anjir Pulang Pisau 

6 Abdul Rasyid 17 Tahun Pulang Pisau 

7 Kurniawan 12 Tahun Semarang 

8 Deni Prasetyo 9 Tahun UPT Anjir Pulang Pisau 

9 Muhammad Musa 13 Tahun Kapuas 

10 Rahmani 12 Tahun Anjir Pulang Pisau 

11 Muhammad Nursalim 13 Tahun Bengkulu 

12 Muhammad Panji 14 Tahun Tambak Bajai 

13 Muhammad Ainur 10 Tahun Mentaren 1 

14 Muhammad Juni 12 Tahun  Anjir Pulang Pisau 

15 Sulis Julia Putri 12 Tahun Kapuas  

16 Sri Handayani 17 Tahun Anjir Pulang pisau 

17 Noormaryam 11 Tahun  Pulang Pisau 

18 Ripansyah 12 Tahun Pulang Pisau 

19 Muhammad Zulfiqar 14 Tahun Pulang Pisau 

20 Muhammad Usman 20 Tahun Sulawesi Tenggara 

21 Fatkhol Imron 17 Tahun Temanggung 
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1.6 Sarana dan Prasarana di Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh, sarana 

dan prasarana menjadi aspek penting. Adapun sarana dan prasarana yang 

terdapat di panti asuhan Maqomammahmuda dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Maqomammahmuda 

No Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Asrama 1 

2 Meja belajar 10 

3 Papan tulis 2 

4 Lemari buku 1 

5 Lemari pakaian 4 

6 Kipas angin 2 

7 Sound system 1 

8 Toilet 1 

9 Kamar mandi 1 

10 Tempat wudhu 1 

11 Mushola 1 

12 Tempat parkir 1 

13 Kamar pengurus 1 

14 Sepeda 5 



53 
 

 

 

 

 

 

 
 

15 Dapur 1 

16 Mobil 1 

17 Gedung BLKK 1 

 

1.7 Peraturan dan Tata tertib Panti Asuhan 

 

Adapun Peraturan dan Tata tertib di panti asuhan yang wajib dipatuhi 

oleh anak-anak panti adalah sebagai berikut: 

a. Dilarang melalaikan atau meninggalkan salat. 

 

b. Bangun tidur sebelum subuh. 

 

c. Salat tepat pada waktunya. 

 

d. Dilarang berkelahi dan membuat keributan. 

 

e. Dilarang berbicara hal yang negative dan berbohong. 

 

f. Tidak boleh malas dalam belajar. 

 

g. Harus melaksanakan tugas yang di jadwalkan. 

 

Apabila melanggar aturan di atas, maka akan dikenakan sanksi sebagai 

berikut: 

a. Diberi peringatan 

 

b. Menerima hukuman 

 

1.8 Aktifitas Anak Asuh di Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

 pukul 04:00 subuh 

• Salat subuh berjamaah 

• Wirid shubuh 

• Pembelajaran Alquran 

• Tahsin Alquran 

• Terjemah lafdiah 

• Hafalan Alquran 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 pukul 06.00 pagi 

• Olahraga 

• Bersih bersih 

• Sekolah (13.00-14.30) 

 jam 14.30 sore 

• Salat ashar berjamaah 

• Wirid sore 

• Latihan pidato 

• Hafalan Alquran 

• Kegiatan bebas 

 pukul 17.30 magrib 

• Salat magrib berjamaah 

• Mengaji kitab 

• Mabadiul fiqhiyah 

• Wasoya al aba lil abnna 

• Allala 

• Tarikhun nabi 

• Tauhid aqidatul awam 

 pukul 18.30 isya 

• Salat isya berjamaah 

• Wirid malam 

• Makan malam 

• Istirahat 

 
Program kegiatan keseharian anak asuh di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda dimulai Pukul 04.00 WITA yakni pada waktu subuh. 

Sebelum adzan subuh, anak-anak diwajibkan untuk bangun. Para 

pengasuh/pembimbing panti dibantu dengan anak asuh senior 

membangunkan anak asuh lainnya. Setelah itu mereka membersihkan 

kamar tidur masing-masing. Selanjutnya melaksanakan salat subuh 

berjama’ah. Kegiatan salat subuh berjam’ah diwajibkan bagi semua anak 

asuh. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca wirid setelah salat dan 

membaca Alquran secara tadarusan dan masing-masing. Untuk anak asuh 

yang bacaan Alquran-nya belum baik dan benar, diharuskan untuk 
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mengikuti program Tahsin Alquran, setelah bacaan Alquran mereka dirasa 

sudah baik dan benar maka dilanjutkan dengan mengikuti program Tahfidz 

(hafalan) Alquran. 

Menjelang pukul 06.00 pagi anak asuh melakukan kegiatan olahraga 

setelah itu mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan 

panti setelah membersihkan musholla, kamar mandi, menyapu halaman, 

mengepel lantai, kemudian mereka melanjutkan dengan membersihkan 

badan atau mandi, dilanjutkan makan pagi (sarapan) bersama sama dan 

kemudian berangkat ke sekolah masing-masing. 

Anak-anak asuh menghabiskan waktu di sekolah dari waktu pagi 

hingga siang pukul 13.00-14.30, sebagian anak asuh ada yang bersekolah 

di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 

Madrasah Aliyah (MA). Setelah pukul 14.30 hingga waktu masuk ashar, 

anak asuh yang berada di panti asuhan dibebaskan untuk melakukan 

kegiatan lain, seperti bermain di lingkungan panti, bermain diluar 

lingkungan panti (atas seizin pengasuh), belajar, tidur siang dan lain-lain. 

Mendekati waktu Ashar, anak-anak asuh yang berada di panti akan 

bersiap-siap melaksanakan salat wajib ashar berjama’ah dan wirid 

bersama. Usai melaksanakan salat ashar, beberapa anak mengikuti latihan 

pidato, dan beberapa lagi melakukan muroja’ah hafalan Alquran secara 

mandiri serta menyetorkan kembali hafalan Alquran-nya. 

Pada waktu magrib tiba, anak asuh melakukan salat wajib berjama’ah 

dan wirid bersama, disambung dengan membaca kitab secara bersama- 
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sama, seperti kitab Mabadiul fiqhiyah, Wasoya al aba lil abnna, Allala, 

Tarikhun nabi dan Tauhid aqidatul awam hingga waktu salat isya tiba. 

Setelah selesai salat isya anak-anak kemudian bersiap-siap makan malam, 

kemudian kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

dari sekolah dan tidur untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas 

seharian. 

Ceramah agama juga kerap dilaksanakan di panti asuhan ini guna 

untuk menambah wawasan anak asuh tentang agama islam. 

1.9 Program Kerja Panti Asuhan Maqomammahmuda 

 

Beberapa program kerja yang dimiliki Panti Asuhan Maqomammahmuda 

antara lain sebagai berikut : 

a. Mengadakan kegiatan keseharian seperti, salat wajib berjamaah, 

tadarus Alquran dan ibadah sunnah lainnya. 

b. Mengadakan pengajian kitab-kitab seperti kitab Mabadiul fiqhiyah, 

Wasoya al aba lil abnna, Allala, Tarikhun nabi dan Tauhid aqidatul 

awam. 

c. Mengadakan ceramah agama. 

 

d. Mengadakan program keterampilan seperti pelatihan pidato dan 

lainnya. 

e. Mengadakan program keagamaan seperti tahsin Alquran, hafalan 

Alquran, dan terjemah lafdiah. 

f. Menerapkan dan melaksanakan bimbingan keagamaan di panti asuhan 

seperti bimbingan membaca Alquran, bimbingan salat, bimbingan 



57 
 

 

 

 

 

 

 

akhlak, bimbingan hafalan Alquran, dan bimbingan mengaji kitab- 

kitab. 

g. Melaksanakan gotong royong setiap harinya. 

 

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda 

Pelaksanaan bimbingan keagamaan di panti asuhan Maqommahmuda 

ini sudah diprogramkan, yaitu setiap anak di panti harus mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang ada. Para pembimbing yang aktif dalam 

memberikan pembelajaran terhadap anak-anak yaitu Bapak Sujarwanto, 

Ibu Ida ma’mun kholifah dan Bapak Khairudin. 

Tujuan bimbingan keagamaan yang dilaksanakan di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda ini agar membantu individu mewujudkan dirinya 

sebagai manusia seutuhnya untuk mencapai kehidupan di dunia dan di 

akhirat. Dan menjadi individu yang memiliki kepribadian muslim yang 

cerdas secara jasmani dan rohani. 

Materi bimbingan yang disampaikan di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama 

islam seperti: bimbingan membaca dan menghafal Alquran, bimbingan 

salat, bimbingan mengaji kitab-kitab, dzikir, akidah, fiqh, akhlak, tauhid 

dan pengetahuan umum lainnya. Pokok-pokok materi yang disampaikan 

bersumber dari Alquran dan Hadist karena sumber ini merupakan 

pedoman hidup bagi manusia. 
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Bimbingan keagamaan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah 

bimbingan mempelajari Alquran dan baca tulis Al-Qur’an, bimbingan   

salat, bimbingan  akhlak, bimbingan Akidah serta bimbingan syariah 

seperti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganya. 

Data yang penulis temukan mengenai bimbingan pengajaran Alquran. 

Dan baca tulis Alquran di laksanakan setiap hari setelah selesai salat subuh 

dan salat ashar, para  pengasuh/pembimbing mengajarkan dan 

membimbing para anak asuh agar dapat membaca dan menulis Alquran 

dengan baik, lancar dan paham akan ilmu tajwid, dengan terlebih dahulu 

menggunakan metode Iqra. 

Teknik   pengajaran    Alquran    yang    diterapkan    oleh    pengasuh 

 

/pembimbing dalam mengajar yaitu dengan metode talaqqi, secara bahasa 

adalah saling bertemu atau berhadapan, dimana pembimbing 

membenarkan bacaan anak asuh secara langsung, baik makharijul huruf, 

maupun sifat huruf secara bergiliran, anak asuh mengelilingi 

pengasuh/pembimbing mengaji, kemudian secara bergiliran satu persatu 

maju ke depan pengasuh dengan membawa Iqra dan kitab suci Alquran 

masing-masing, masing-masing anak asuh menghadap pembimbing agar 

lebih efektif dan dapat memudahkan pembimbing dalam membimbing 

anak asuh untuk belajar membaca Alquran. Sehingga pembimbing hanya 

terfokus kepada 1 orang anak asuh saja. 

Setelah anak asuh menamatkan Iqro, mereka melanjutkan ke tingkat 

Alquran, pada proses pengajaran Alquran pembimbing lebih menekankan 
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lagi tentang cara yang sudah diterapkan pada pembelajaran Iqra dengan 

ditambah pembelajaran tentang hukum bacaan dalam Alquran serta 

bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar, saat proses membaca 

Alquran berlangsung, disaat itu juga anak asuh diajarkan tentang 

tajwidnya, seperti mengenalkan huruf-huruf hijaiyah bagi anak asuh yang 

masih Iqro, cara melafazkan huruf, makhrijul huruf, sifat huruf, bunyi 

bacaan, panjang pendeknya bacaan dan lain sebagainya. 

Tingkat selanjutnya yaitu pengajaran tahfidz, tingkat ini diwajibkan 

kepada seluruh anak asuh. Pada proses pengajaran tingkat tahfiz ini 

pembimbing mengarahkan bagaimana cara menghafalnya dengan sambil 

membenarkan bacaan sesuai dengan makhratnya, panjang pendeknya, 

tebal tipisnya agar kelancaran dan kebenaran bacaan Al-Qur’an. Anak 

asuh diwajibkan untuk menyetorkan hafalan Alqurannya kepada 

pembimbing pada setiap kali pertemuan pengajaran Alquran. 

Data yang penulis temukan mengenai bimbingan salat adalah 

bimbingan salat ini diberikan untuk mengajarkan hukum dan ketentuan 

salat, rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat, serta tata cara 

gerakan salat yang kesemuanya itu sudah mencakup materi dasar yang 

harus diberikan kepada anak asuh. 

Setelah diberikan materi, anak asuh diperintahkan untuk 

mempraktekkannya secara perorangan atau berkelompok, sementara 

pembimbing memperhatikan sambil mengoreksi apabila dalam 

pelaksanaan tersebut terdapat kekeliruan. Menyangkut bacaan dalam salat, 

pembimbing memberikan pengajaran kepada anak asuh dengan 
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membacakannya secara bersama-sama setelah itu anak asuh dihimbau 

untuk menghafal bacaan salat tersebut dengan baik dan lancar. Kegiatan 

penghafalan dilakukan secara bertahap, dimulai dari menghafal doa iftitah, 

surah-surah pendek, doa ruku, doa sujud dan seterusnya hingaa doa wirid 

dan doa setelah shalat. 

Pembiasaan mengerjakan salat juga dilakukan pembimbing panti 

dengan melaksanakan salat berjamaah lima waktu, dengan mengikuti salat 

berjamaah dan sering mendengar bacaan salat, anak asuh terbiasa 

mendengar bacaan salat, sehingga anak asuh lebih mudah 

menghafalkannya, selain itu juga melalui shalat berjamaah inilah anak 

asuh dapat mempraktekkan pelajaran dengan melihat dan meniru gerakan 

salat yang benar. Pengasuh/pembimbing sangat menekankan kepada anak 

asuh agar melaksanakan salat tepat pada waktunya. Disamping itu 

pengasuh juga mengajarkan dengan mengajak anak asuh untuk 

melaksanakan salat sunat. Pelaksanaan salat berjamaah di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda sudah cukup baik, hampir semua anak asuh 

melaksanakan salat dengan gerakan yang tertib mengikuti imam. 

Data yang penulis temukan mengenai bimbingan akhlak adalah 

diperlukannya kesabaran penuh dari para pengasuh dengan pendekatan 

kasih sayang dan rendah hati tawadhu serta kewibawaan dalam proses 

bimbingan akhlak ini. Pembimbing juga harus memiliki akhlak dan 

kebiasaan yang baik agar menjadi teladan bagi anak asuh. 
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Bimbingan akhlak yang diberikan kepada anak-anak asuh seperti 

pengajaran tentang akhlak dan keteladanan nabi dilakukan melalui 

ceramah atau tausyiah agama seperti  yang diberikan setiap hari setelah 

shalat magrib yang disampaikan oleh pengasuh. 

Materi akhlak yang diterapkan di panti asuhan ini berkaitan dengan 

sikap dan tingkah laku anak asuh serta kewajiban anak asuh. Pengasuh 

mengajarkan kepada anak asuh agar selalu bersifat sopan santun kepada 

orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua mereka sendiri, walaupun 

mereka tidak ada lagi atau tidak tinggal bersama orang tua mereka lagi. 

Pengasuh mengajarkan kepada anak asuh agar menjadikan dan 

menganggap para pengasuh/pembimbing sebagai orang tua mereka yang 

harus di hormati, taati, dan patuhi. Begitu pula dengan teman-teman yang 

berada di luar lingkungan panti asuhan, anak asuh harus bersikap sayang 

menyayangi dengan saling membantu satu sama lain. 

Data yang penulis temukan mengenai bimbingan aqidah dan syariah 

seperti mengajarkan tentang rukun iman, shalat lima waktu dengan 

jemaah, mengajarkan tadjwid, hafalan Al-Qur’an, serta mengajarkan 

disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang diperbuat baik 

dalam hubungan dengan Allah hablumminallah maupun  dengan manusia 

hablumminannas. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pengasuh panti 

asuhan Maqomammahmuda menerangkan bahwa metode bimbingan 

keagamaan yang diterapkan menggunakan metode bimbingan individual 

(perorangan) dan metode bimbingan kelompok. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh pengasuh: 
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“Metode bimbingan yang dilakukan di panti asuhan ini adalah metode 

bimbingan individu dan bimbingan kelompok” 

Metode bimbingan individual dilakukan secara tatap muka (face to 

face) yaitu berdialog secara langsung saling tatap wajah dengan anak asuh, 

mendekatkan diri secara personal dengan melakukan wawancara atau  

percakapan pribadi agar dapat mengetahui dan mendapatkan informasi 

yang tepat mengenai permasalahannya. 

Metode ini juga merupakan proses pemberian bantuan ataupun nasehat 

kepada anak-anak asuh yang sedang mengalami permasalahan serta cara 

yang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka 

hadapi. Metode bimbingan kelompok juga diterapkan dalam proses 

bimbingan keagamaan di panti asuhan Maqomammahmuda ini, Adapun 

bentuk bimbingan ini dilakukan untuk mencari jawaban ataupun solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi bersama. 
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Bimbingan kelompok disini tidak hanya berupa pemberian materi 

keagamaan saja, tetapi juga dilakukan untuk bisa berdiskusi bersama-sama 

untuk mengupas atau memecahkan masalah-masalah yang ada, misalkan 

ketika ada hambatan terkait dengan masalah sekolah anak asuh dan lain 

sebagainya. Pada kesempatan ini juga sebagai membentuk kontroling 

terhadap tugas dan tanggung jawab anak asuh mengenai pekerjaan rumah 

yang biasa dilakukan oleh anak asuh. 

Metode bimbingan kelompok yang dilakukan di panti asuhan 

Maqomammahmuda yaitu berupa tausyiah dan berdiskusi atau tanya 

jawab. Penyampaian materi oleh para pembimbing agama dengan cara 

mendorong, memotivasi anak asuh sehingga mereka mampu memecahkan 

masalah atau suatu pengetahuan yang belum mereka pahami. 

Berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh para pembimbing dan 

pengasuh dalam melakukan pembinaan terhadap anak asuh baik melalui 

bimbingan individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan untuk 

perkembangan anak asuh dan anak asuh terbiasa melakukan kebaikan baik 

di kawasan panti maupun di luar panti. 
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3. Hasil Yang Dicapai Dalam Bimbingan Keagamaan di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda 

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dengan adanya bimbingan 

keagamaan yang diberikan adalah: 

Keberhasilan bimbingan membaca Alquran terlihat dari benarnya 

bacaan anak asuh, dapat memahami artinya, dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, fasih dalam membaca Alquran beserta tajwidnya, 

dan mempunyai hafalan-hafalan Alquran, serta terdapat beberapa anak 

asuh yang sudah dapat membimbing orang lain untuk membaca Alquran. 

Keberhasilan bimbingan salat dapat dilihat dari anak asuh yang sudah 

dapat melaksanakan salat tanpa ada paksaan. Dengan bimbingan salat 

tersebut pula sudah ada anak asuh yang dapat memimpin salat berjamaah 

yang dilaksanakan di Panti Asuhan Maqomammahmuda, baik itu salat 

wajib maupun salat sunat. Anak asuh juga sudah dapat memahami makna 

salat beserta gerakan salat, hafal bacaan salat, wirid dan doa-doa. 

Keberhasilan bimbingan akhlak dapat dilihat dari anak asuh yang 

sudah dapat mengenal, mengetahui serta menerapkan akhlak yang baik 

dalam kehidupan sehari hari dengan baik dan benar walaupun ada sebagian 
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yang masih susah untuk diatur. Anak asuh juga sudah bisa membedakan 

hal mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, 

mereka juga tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada orang lain, 

terutama orang yang lebih tua, selalu bersifat sopan santun kepada orang 

yang lebih tua. Begitu pula bersikap kepada teman-teman yang berada di 

dalam maupun di luar lingkungan panti asuhan, anak asuh harus bersikap 

sayang menyayangi dengan saling membantu satu sama lain. 

Keberhasilan bimbingan akidah dimulai dengan peraturan di panti 

asuhan mengharuskan mengerjakan sholat tepat waktu, bangun sebelum 

subuh, dan harus melaksanakan tugas yang telah di jadwalkan walaupun  

memang tidak semua mengerti tentang Aqidah yang baik, tetapi ada juga 

sebagian dari mereka yang sudah mengerti akan pentingya tertanam nilai 

Iman didalam diri mereka masing-masing. Pembiasaan anak Panti 

Asuhan sendiri biasa sebelum adzan shalat berkumandang mereka sudah 

mempersiapkan diri untuk pergi kemushola. Begitupun saat shalat selesai 

anak asuh tidak langsung meninggalkan mushola, tetapi mereka 

melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan setelah shalat selesai 

barulah anak panti kembali keasrama bersama-sama. 

Keberhasilan bimbingan syariah dimulai dengan anak panti disiplin 

dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang diperbuat. Seperti halnya 

hubungan dengan Allah pengasuh mengajarkan bahwa yang sudah 

ditetapkan Allah dan Rasul adalah wajib diikuti dalam hubungan dengan 

Allah  hablumminallah  maupun dengan manusia hablumminannas.  
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B. Pembahasan 

 

Melihat penyajian data yang telah disajikan sebelumnya tentang 

bimbingan keagamaan terhadap anak asuh yang berada di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda, berikut disajikan analisis data tersebut. Pelaksanaan 

bimbingan keagamaan secara umum telah banyak diketahui dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun dalam konsep teoritis, 

pelaksana dari bimbingan keagamaan ini idealnya masih banyak belum 

terlaksanakan. Hal ini dikarenakan para bimbingan keagamaan tersebut 

harus orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas terutama ilmu 

keagamaan. 

Pentingnya bimbingan keagamaan bagi anak-anak yang merupakan 

para generasi muda yang meneruskan syiar Islam. melalui pelaksanaan 

bimbingan agama kepada anak-anak, mereka mendapat bekal ilmu 

pengetahuan tentang keislaman sehingga mereka mampu mengahadapi 
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tantangan zaman. Melalui pelaksanaan bimbingan agama mereka 

diharapkan mampu menciptakan Ukhuwah Islamiyah antara anak dengan 

pembimbing, sama hal nya dengan anak asuh yang ada di panti asuhan 

Maqomammahmuda. 

Proses bimbingan keagamaan di panti asuhan ini, pengasuh berperan 

ganda menjadi pembimbing yaitu memberikan materi keagamaan dan 

pembelajaran pada anak asuh sekaligus menjadi tempat pertama anak asuh 

mengadukan masalah-nya, pengasuh yang memberikan nasehat kepada 

anak asuh ketika mereka memiliki masalah, baik itu masalah dalam 

mengikuti proses kegiatan keagamaan di panti atau masalah pribadi 

lainnya. 

Proses bimbingan keagamaan di panti asuhan ini dilakukan dalam 

aktivitas sehari-hari, sesuai dengan program kegiatan keseharian anak asuh 

yang sudah di programkan oleh para pengasuh. Setiap kegiatan yang 

dilakukan mengandung unsur materi agama Islam yang bersumber pada 

Alquran dan hadits Nabi SAW, seperti kegiatan membaca dan menghafal 

Alquran, salat berjamaah, puasa, ceramah setelah salat, bimbingan mengaji 

kitab-kitab, dzikir, materi tentang ilmu akidah, fiqh, akhlak, tauhid dan 

pengetahuan umum lainnya. 

Khusus bimbingan keagamaan yang menjadi fokus pada penelitian ini 

adalah bimbingan  Alquran, bimbingan shalat, bimbingan Akhlak, 

bimbingan aqidah dan bimbingan syariah seperti yang akan dijabarkan 

sebagai       berikut : 
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Alquran adalah kitab suci agama Islam. Alquran menjadi pedoman 

dalam kehidupan seseorang. Para pembimbing di panti asuhan 

Maqomammahmuda mengajarkan dan membimbing anak asuh agar dapat 

membaca Alquran dengan baik dan benar serta lancar dan paham 

tajwidnya, Metode yang digunakan dalam bimbingan pengajaran Alquran 

ini adalah dengan menggunakan metode Iqra terlebih dahulu setelah 

menyelesaikan semua jilid dari buku Iqra barulah melanjutkan belajar 

kitab suci Alquran dan belajar tajwid-nya, setelah anak asuh dirasa sudah 

lancar dalam membaca alquran, anak asuh di wajibkan untuk melanjutkan 

ketahap tahfidz, yaitu dengan menghafalkan surah-surah yang ada di 

dalam Alquran. 

Teknik pengajaran yang diterapkan oleh pengasuh/pembimbing dalam 

mengajar Alquran yaitu dengan metode talaqqi, dimana pembimbing 

membenarkan bacaan secara langsung, baik makharijul huruf maupun sifat 

huruf secara bergiliran, masing-masing anak asuh menghadap pembimbing 

agar lebih efektif dan dapat memudahkan pembimbing dalam 

membimbing anak asuh untuk belajar membaca Alquran. Sehingga 

pembimbing hanya terfokus kepada 1 orang anak asuh saja. Selain itu juga 

agar anak asuh gemar membaca Alquran, anak asuh dibiasakan untuk 

selalu membaca Alquran, seperti yang diterapkan di panti asuhan ini, 

pembimbing membiasakan anak asuh untuk membaca Alquran di setiap 

setelah selesai mengerjakan salat subuh dan salat ashar, anak asuh 
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dibiasakan membaca Alquran atau mengulang kembali hafalan Alquran 

yang sudah mereka setorkan. 

Proses bimbingan membaca Alquran pada panti asuhan ini dirasa 

sudah cukup baik, karena pada dasarnya bimbingan keagamaan itu adalah 

suatu kegiatan atau usaha yang bersifat membimbing manusia, baik 

jasmani ataupun rohani yang berdasarkan ajaran agama Islam. Pelaksanaan 

bimbingan keagamaan yang dilakukan selanjutnya adalah mengenai 

bimbingan salat, Salat adalah sebagai tiang agama yang menentukan 

apabila baik salatnya maka baik pulalah amal ibadah lainnya. Sebagai 

umat Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan salat wajib lima waktu 

dalam sehari semalam. Materi yang diberikan pada proses bimbingan salat 

ini berkenaan dengan salat meliputi hukum dan ketentuan salat, rukun salat 

dan hal-hal yang membatalkan salat, serta tata cara gerakan salat yang 

kesemuanya itu sudah mencakup materi dasar yang harus diberikan kepada 

anak asuh. Mengingat keberadaan anak asuh yang sebagian besar masih 

berada ditingkat SD, maka materi yang diberikan pun dimulai dari yang 

paling dasar. 

Para pengasuh/pembimbing membiasakan anak asuh untuk 

melaksanakan salat lima waktu sejak dini, khususnya salat berjamaah 

seperti salat subuh, maghrib, dan isya serta salat-salat sunnah lainnya. Hal 

ini agar membiasakan anak asuh untuk selalu disiplin dalam hal salat, lama 

kelamaan anak asuh dengan sendirinya akan terbiasa dan tidak akan terasa 

berat lagi untuk mengerjakannya, apalagi dilaksanakan secara berjamaah 
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sehingga anak dapat meniru dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan 

pembimbing. 

Selain bimbingan membaca Alquran dan bimbingan salat, bimbingan 

akhlak juga diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan 

Maqomammahmuda ini. Akhlak merupakan bimbingan dasar yang harus 

diajarkan sejak dini kepada anak asuh, karena panti asuhan lingkungan 

pertama sebagai pengganti lingkungan keluarga dalam memahami sikap 

dan tingkah laku kehidupan yang akan ditirunya pada saat bergaul di 

masyarakat. Bimbingan akhlak di panti asuhan ini diharapkan dapat 

menjadikan anak asuh memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat 

membentengi dirinya dari hal-hal yang negatif dalam pergaulan di 

masyarakat. 

Materi yang diberikan kepada anak asuh di panti asuhan ini berkenaan 

dengan sikap dan perilaku anak asuh, baik kepada orang yang lebih tua 

seperti bagaimana sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan kasih 

sayang serta tolong menolong kepada sesama teman serta tentang hak dan 

kewajiban sebagai anak asuh meliputi hal-hal yang dilakukan dan dilarang 

bagi anak asuh di Panti Asuhan Maqomammahmuda. 

Metode yang digunakan dalam proses bimbingan ini menurut data 

yang diperoleh melalui wawancara yaitu menggunakan metode individual 

dan kelompok. Metode individual yaitu pembimbing melakukan 

komunikasi secara langsung kepada yang dibimbingnya. Hal ini dilakukan 

dengan teknik percakapan pribadi. 
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Para pengasuh di panti asuhan Maqomammahmuda biasanya 

berkomunikasi secara langsung dengan anak asuh supaya lebih mengenal 

anak asuh, tahu perkembangan anak dan masalah apa yang sedang 

dihadapi oleh anak asuh. sehingga pembimbing dapat memberikan 

pencerahan atas pemecahan masalah dengan memasukan nilai-nilai agama. 

Dengan melakukan komunikasi secara langsung apa yang disampaikan 

oleh pengasuh diharapkan akan lebih mudah dipahami, dihayati dan 

diaplikasikan oleh si anak dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, tidak 

semua anak bisa menceritakan masalah-nya kepada pengasuh. Karena 

karakter anak yang berbeda-beda, pengasuh juga berusaha untuk membuat 

anak merasa nyaman berada di panti asuhan. 

Selain metode individu, metode lain yang dipakai dalam proses 

bimbingan keagamaan di panti asuhan Maqomammahmuda adalah metode 

kelompok. Metode kelompok yakni pembimbing melakukan komunikasi 

secara langsung dengan sekelompok orang. Hal ini dapat dilakukan 

dengan teknik diskusi atau yang biasanya dilakukan di panti asuhan adalah 

pengajian atau ceramah setelah salat. Metode kelompok dianggap bagus 

karena menghemat waktu. Dengan metode kelompok atau ceramah anak 

asuh diajak untuk lebih aktif karena disini pembimbing sering memberikan 

pertanyaan kepada anak-anak. 

Metode yang digunakan dalam pemberian bimbingan akhlak kepada 

anak asuh juga disertai dengan pendekatan kasih sayang, kewibawaan, dan 

pembiasaan. Bimbingan akhlak tidak dapat diberikan secara instan tetapi 
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secara bertahap, perlahan-lahan dan terus menerus, apalagi dalam proses 

pembentukan akhlakul karimah. Oleh karena itu diperlukan kesabaran dan 

kekonsistensian dari para pembimbing dalam memberikan bimbingan 

kepada anak asuh. 

Bimbingan akhlak tidak cukup hanya dengan materi pelajaran dan 

nasehat-nasehat saja akan tetapi dengan keteladanan yang ditampilkan 

oleh para pembimbing baik melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang 

dilihat dan didengar serta ditiru oleh anak asuh. 

Dilihat dari metode-metode yang digunakan, sepertinya sudah sesuai 

dengan teori sehingga segala bentuk kegiatan bimbingan keagamaan 

berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan anak asuh yang dapat 

melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. 

Dengan mengikuti bimbingan keagamaan ini, anak asuh dengan 

perlahan-lahan mulai melaksanakan dan mengerti tentang ajaran agama 

Islam dengan baik. Adanya bimbingan keagamaan diharapkan dapat 

membentuk anak asuh menjadi anak yang berakhlakul karimah, berjiwa 

islami, taat dan beriman kepada Allah SWT. Serta para 

pengasuh/pembimbing dapat membantu permasalahan - permasalahan 

yang sedang mereka hadapi, dan selalu berpegang teguh pada syariat- 

syariat Islam. 

Kegiatan bimbingan keagamaan dilakukan setiap hari, Anak-anak 

wajib mengikuti setiap kegiatan yang ada di panti. Metode penyampaian 

adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pelaksanaan bimbingan 
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keagamaan, karena metode penyampaian terkait dengan bagaimana 

seorang pembimbing menyampaikan materi dengan memberikan 

penjelasan dan pemahaman kepada orang atau sekelompok orang yang 

dibimbing. Sebuah keberhasilan bimbingan dapat diketahui apakah metode 

yang digunakan tepat atau tidak, objek dapat memahami materi yang 

disampaikan atau tidak tergantung dari metode yang digunakan. 

Bimbingan keagamaan yang diterapkan di panti asuhan 

Maqomammahmuda merupakan salah satu cara berdakwah dengan para 

anak-anak seperti mengajak untuk melaksanakan ibadah-ibadah, menjaga 

kebersihan, mengajak untuk peduli lingkungan, disiplin waktu dan yang 

paling utama adalah mengajak untuk menjalankan ajaran agama Islam. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl/16:125 yang 

berbunyi: 

                 

                       

                  

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
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Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.48 

Dari ayat diatas, bahwasanya bimbingan keagamaan sangatlah penting 

untuk membantu individu maupun kelompok dalam menyelesaikan 

masalahnya, mengajak manusia kejalan yang baik dengan cara 

memberikan bimbingan keagamaan. 

Proses bimbingan aqidah dan syariah mengajarkan tentang rukun 

iman. Materi yang diberikan dalam proses bimbingan aqidah dengan 

ceramah atau tausyiah adalah proses yang disampaikan langsung oleh 

pengasuh terhadap anak asuh dengan tujuan pentingnya memahami 

tentang rukun iman seperti keyakinan kepada Allah, Kepada malaikat-

malaikat, Kitab-Kitab, Para rosulnya, Iman kepada hari kiamat, Iman 

kepada qadha dan qadar. Dengan bimbingan aqidah dan syariah seperti ini 

diharapkan anak asuh dapat mengamalkannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara nantinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Al-Muyassar, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h.553 
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Bimbingan keagamaan yang diberikan di panti asuhan 

Maqomammahmuda mempunyai dampak positif bagi anak asuh, ini 

terlihat dari perubahan tingkah laku anak asuh yang semakin hari semakin 

rajin beribadah, semangat dalam menghafal Alquran, rajin menjalankan 

puasa sunnah, rajin melakukan salat lima waktu dan salat sunah. Hal ini 

terlihat dari sikap mereka sehari-hari mulai sebelum masuk panti sampai 

setelah tinggal di panti, banyak sekali perubahan dalam diri anak-anak. 

     Anak-anak terlihat lebih baik setelah berada di panti asuhan, dari yang 

sebelumnya mereka tidak bisa mengaji menjadi bisa, dari yang salatnya 

tidak tertib menjadi tertib dan tepat waktu, setelah berada di panti anak- 

anak mulai terbiasa menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti salat  

sunnah dan puasa senin kamis, yang sebelumnya hafalan Alqurannya 

masih sedikit sekarang mempunyai banyak hafalan, dari yang suka berkata 

kotor sekarang mulai tidak berkata kotor lagi, dan yang terpenting rasa 

kepedulian kepada sesama semakin meningkat. Anak-anak merasa senang 

karena di panti-lah mereka mendapatkan ilmu agama dan mendapat kasih 

sayang dari para pengasuh, dan teman-temannya.49 

 

 

 

 

 

 

 

49  Wawancara dengan Ustadz Sujarwanto, Selaku Pembina dan Pengasuh pada Tanggal 

06 Maret 2021 
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Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dengan adanya bimbingan 

keagamaan yang diberikan adalah: 

Keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap anak 

asuh merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh para pengasuh. Oleh 

karena itu, para pengasuh berusaha memberikan bimbingan secara efektif 

kepada anak asuh yang tinggal di panti asuhan.  

Hasil bimbingan dalam pembelajaran Alquran, keberhasilan bimbingan 

membaca Alquran terlihat dari benarnya bacaan, dapat memahami artinya, 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, fasih dalam membaca 

Alquran beserta tajwidnya, dan mempunyai hafalan-hafalan Alquran, serta 

terdapat beberapa anak asuh yang sudah dapat membimbing orang lain untuk 

membaca Alquran, paling tidak dia dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya 

terhadap adik-adiknya di panti asuhan, anak asuh sudah dapat belajar 

membaca Alquran di panti asuhan sendiri tanpa harus belajar di tempat lain. 

Namun dilihat dari kenyataannya nampaknya semua itu belum dapat dicapai 

oleh semua anak asuh yang ada di Panti Asuhan ini, mungkin disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya kurang konsistennya anak asuh dalam membaca 

atau memperlancar bacaan Alqurannya. 
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Hasil bimbingan salat, keberhasilan bimbingan salat dapat dikatakan 

berhasil apabila anak asuh sudah dapat melaksanakan salat tanpa ada paksaan 

dalam artian dia melaksanakan atas kehendak diri sendiri serta terdapat 

kesadaran pada dirinya untuk melaksanakn salat yang merupakan kewajiban 

bagi semua umat muslim. Dengan bimbingan salat tersebut pula sudah ada 

anak asuh yang dapat memimpin salat berjamaah yang dilaksanakan di Panti 

Asuhan Maqomammahmuda, baik itu salat wajib maupun salat sunat. Anak 

asuh juga sudah dapat memahami makna salat beserta gerakan salat, hafal 

bacaan salat, wirid dan doa. 

Hasil bimbingan akhlak, dengan bimbingan akhlak yang diberikan oleh 

pembimbing/pengasuh, anak asuh sudah dapat mengenal, mengetahui serta 

menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari hari dengan baik dan 

benar walaupun ada sebagian yang masih susah untuk diatur. Anak asuh juga 

sudah bisa membedakan hal mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus 

ditinggalkan,mereka juga tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada orang 

lain, terutama orang yang lebih tua, selalu bersifat sopan santun kepada orang 

yang lebih tua, terutama kepada orang tua mereka sendiri, walaupun mereka 

tidak memiliki lagi atau tidak tinggal bersama lagi dengan orang tua mereka. 

Para pengasuh juga mengajarkan agar menjadikan atau mengganggap mereka 

sebagai orang tua atau keluarga sendiri yang harus mereka hormati, taati, dan 

patuhi. Begitu pula halnya dengan teman-teman yang berada di dalam dan di 

luar lingkungan panti asuhan, anak asuh harus bersikap sayang menyayangi 

dengan saling membantu satu sama lain. 
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Hasil bimbingan aqidah dan syariah, Dapat dilihat dari keberhasilan anak 

asuh dalam menerapkannya di kehidupan mereka sehari-hari. Iman merupakan 

dasar dalam beramal sebab Allah hanya akan menerima amal sholeh makhluk 

yang beriman kepada-Nya. Dengan didasari keimanan yang kuat kepada 

Allah, diharapkan anak asuh mampu menerapkan keimanannnya dalam 

kehidupan mereka sehari, bermasyarakat dan beragama. 

Bimbingan keagamaan di Panti Asuhan Maqomammahmuda yang telah 

dilakukan ternyata memang menampakkan hasil yang cukup baik, beberapa 

anak asuh mengatakan bahwa mereka merasa senang dan menjadi terbiasa 

dalam melaksanakan ibadah berkat bimbingan keagamaan di panti asuhan ini. 

Hal ini tidak terlepas dari peran para pengasuh/pembimbing, tenaga pengajar 

dan anak asuh itu sendiri. Disamping itu antusias, dan keterlibatan langsung 

serta motivasi anak asuh, cukup tinggi terhadap program bimbingan 

keagamaan yang dilaksanakan, sehingga proses bimbingan keagamaan ini 

mendekati hasil yang diharapkan. 


