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DAFTAR TERJEMAH 

No  Surah Terjemah 

1 An-Nisa: 9 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”, orang tua 

harus mengkhawatirkan kesejahteran mereka, dan terdapat kata 

Zurriyatan Dhi’afan (anak-ana yang lemah) dan qaulan saddidan 

(perkataan yang baik). 

2 Al-

Mujadalah: 

11 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan.  

3 Al-Araf: 54 Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi 

dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan 

malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) 

matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. 

Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci 

Allah, Tuhan seluruh alam. 

4 Az-

Zariyat:56 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku. 

5  Sesungguhnya aku diutus (ke muka bumi ini) untuk menyempurnakan 

akhlak” (HR. al-Bukhari) 

6 Al-Ahzab: 21 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 



 

7 Al-A’raf: 79 Kemudian dia (Saleh) pergi meninggalkan mereka sambil berkata, 

“Wahai kaumku! Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku 

kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak 

menyukai orang yang memberi nasihat.” 

 

8 Al-A’raf: 93 Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, “Wahai kaumku! 

Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan 

aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati 

terhadap orang-orang kafir?” 

 

9 An-Nahl: 67 Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang 

memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 

mengerti. 

 

10 Al-

Baqarah:219 

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan 

judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada 

manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang 

(harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang 

diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu agar kamu memikirkan, 

 

11 Al-Maidah: 

90 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 



jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 

12 At-Taubah: 

74 

Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 

mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). 

Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah 

menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak 

dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), 

sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya 

kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi 

mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab 

mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak 

mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi. 

 

13 Al-Hud:11 Kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan kebajikan, mereka 

memperoleh ampunan dan pahala yang besar. 

 

14 Yasin: 17 Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan 

jelas. 

 

15 Al-Ankabut: 

18 

Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, maka sungguh, umat 

sebelum kamu juga telah mendustakan (para rasul). Dan kewajiban 

rasul itu hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan jelas. 

16 Al-Insan: 8 Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 

miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 

 

  



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Panti Asuhan Nor Hidayah 

A. Pedoman wawancara 

Pengasuh 

1. Pesyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi pengasuh? 

2. Berapa lama anda menjadi pengasuh di sini? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak anak-anak disini? 

4. Setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan formal di Panti Asuhan Norhidayah, 

kemanakah mereka akan melanjutkan pendidikan? 

5. Apakah anda mengatur waktu belajar dan bermain anak-anak? 

6. Apakah ada tata tertib yang diterangkan di sini? 

7. Bagaimana sikap anak-anak terhadap tata tertib disini? 

8. Bagaimana anda menanamkan pendidikan nilai kepada anak-anak? 

9. Apa tujuan anda membina akhlak anak-anak? 

10. Apakah anda selalu memberikan nasehat kepada anak-anak? 

11. Bagaimana cara anda memberikan nasehat/arahan kepada anak-anak dalam 

pembinaan nilai? 

12. Bagaimana sikap anak-anak terhadap nasehat yang anda berikan? 

13. Apakah anda selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak? 

14. Bagaimana cara anda memberikan keteladanan kepada anak-anak dalam 

pendidikan nilai? 

15. Apakah ada batasan tertentu bagi anak-anak ketika mereka bermain atau berteman 

dengan masyarakat di luar lingkungan Panti Asuhan Norhidayah? 

16. Apakah anda selalu mengawasi setiap kegiatan anak-anak? 

17. Bagaimana cara anda mmemberikan pengawasan kepada anak-anak dalam 

pendidikan akhlak? 

18. Bagaimana anda mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh anak-anak? 

19. Apa saja kendala anda dalam proses pendidikan nilai pada anak-anak panti asuhan 

norhidayah? 

20. Bagaimana cara anda memberikan penguatan kepada anak-anak dalam pendidikan 

nilai? 

21. Menurut anda, hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanamkan pendidikan nilai pada anak-anak? 

Anak Asuh 

1. Apakah adik betah tinggal disini? 

2. Apakah pengasuh sudah memberikan teladan yang baik untuk adik-adik? 



3. Apakah pengasuh sering memberikan nasehat untuk adik-adik? 

4. Apakah adik-adik dapat bergaul atau berteman dengan siapa saja diluar lingkungan 

panti? 

5. Apakah pengasuh/pengajar telah memberikan penjelasan terhadap pentingnya 

akhlak/nilai serta ibadah dalam diri seseorang? 

6. Bagaimana cara pengasuh menyampaikan pentingnya akhlak di dalam lingkungan 

panti? 

7. Bagaimana aturan di panti apakah adik-adik betah? 

8. Bagaimana sistem peribadahan di panti? 

Ketua Yayasan Panti Asuhan (Pengasuh) 

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai kepala panti asuhan? 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

3. Mohon jelaskan tentang sejarah berdirinya panti asuhan ini? 

4. Dari mana saja sumber dana yang di peroleh panti asuhan ini untuk membiayai para 

anak asuh? 

B. Pedoman Observasi 

1. Mengamati kondisi dan melihat secara langsung gambaran umum lokasi penelitian 

Panti Asuhan Norhidayah 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana di Panti Asuhan Norhidayah 

3. Melakukan Observasi terhadap kendala yang dihadapi pengasuh dalam pendidikan 

nilai di Panti Asuhan Norhidayah 

4. Mengamati kehidupan responden dan mencocokkan dengan hasil wawancara untuk 

mengetahui kesesuaian diantara keduanya. 

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah singkat berdirinya Panti Asuhan Norhidayah 

2. Visi dan misi Panti Asuhan Norhidayah  

3. Struktur kepengurusan, Tenaga Pembina dan susunan pengelola Panti Asuhan 

Norhidayah  

4. Data pengurus  dan anak-anak Panti Asuhan Norhidayah  

  



Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

A. Pedoman wawancara 

Pengasuh 

1. Pesyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi pengasuh? 

2. Berapa lama anda menjadi pengasuh di sini? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak anak-anak disini? 

4. Setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan formal di Panti Asuhan putri 

Mu’awanah kemanakah mereka akan melanjutkan pendidikan? 

5. Apakah anda mengatur waktu belajar dan bermain anak-anak? 

6. Apakah ada tata tertib yang diterangkan di sini? 

7. Bagaimana sikap anak-anak terhadap tata tertib disini? 

8. Bagaimana anda menanamkan pendidikan nilai kepada anak-anak? 

9. Apa tujuan anda membina akhlak anak-anak? 

10. Apakah anda selalu memberikan nasehat kepada anak-anak? 

11. Bagaimana cara anda memberikan nasehat/arahan kepada anak-anak dalam 

pembinaan nilai? 

12. Bagaimana sikap anak-anak terhadap nasehat yang anda berikan? 

13. Apakah anda selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak? 

14. Bagaimana cara anda memberikan keteladanan kepada anak-anak dalam 

pendidikan nilai? 

15. Apakah ada batasan tertentu bagi anak-anak ketika mereka bermain atau berteman 

dengan masyarakat di luar lingkungan Panti Asuhan Putri Mu’awanah? 

16. Apakah anda selalu mengawasi setiap kegiatan anak-anak? 

17. Bagaimana cara anda mmemberikan pengawasan kepada anak-anak dalam 

pendidikan akhlak? 

18. Bagaimana anda mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh anak-anak? 

19. Apa saja kendala anda dalam proses pendidikan nilai pada anak-anak panti asuhan 

putri mu’awanah? 

20. Bagaimana cara anda memberikan penguatan kepada anak-anak dalam pendidikan 

nilai? 

21. Menurut anda, hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanamkan pendidikan nilai pada anak-anak? 

Anak Asuh    

1. Apakah adik betah tinggal disini? 

2. Apakah pengasuh sudah memberikan teladan yang baik untuk adik-adik? 

3. Apakah pengasuh sering memberikan nasehat untuk adik-adik? 



4. Apakah adik-adik dapat bergaul atau berteman dengan siapa saja diluar lingkungan 

panti? 

5. Apakah pengasuh/pengajar telah memberikan penjelasan terhadap pentingnya 

akhlak/nilai serta ibadah dalam diri seseorang? 

6. Bagaimana cara pengasuh menyampaikan pentingnya akhlak di dalam lingkungan 

panti? 

7. Bagaimana aturan di panti apakah adik-adik betah? 

8. Bagaimana sistem peribadahan di panti? 

Ketua Yayasan Panti Asuhan (Pengasuh) 

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai kepala panti asuhan? 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

3. Mohon jelaskan tentang sejarah berdirinya panti asuhan ini? 

4. Dari mana saja sumber dana yang di peroleh panti asuhan ini untuk membiayai 

para anak asuh? 

B. Pedoman Observasi 

1. Mengamati kondisi dan melihat secara langsung gambaran umum lokasi penelitian 

Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana di Panti Asuhan Putri Mu’awanah  

3. Melakukan Observasi terhadap kendala yang dihadapi pengasuh dalam pendidikan 

nilai di Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

4. Mengamati kehidupan responden dan mencocokkan dengan hasil wawancara 

untuk mengetahui kesesuaian diantara keduanya. 

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah singkat berdirinya Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

2. Visi dan misi Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

3. Struktur kepengurusan, Tenaga Pembina dan susunan pengelola Panti Asuhan 

Putri Mu’awanah 

4. Data pengurus  dan anak-anak Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

  



Panti Asuhan Putri Harapan Ibu  

A. Pedoman wawancara 

Pengasuh 

1. Pesyaratan apa yang diperlukan untuk menjadi pengasuh? 

2. Berapa lama anda menjadi pengasuh di sini? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak anak-anak disini? 

4. Setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan formal di Panti Asuhan, kemanakah 

mereka akan melanjutkan pendidikan? 

5. Apakah anda mengatur waktu belajar dan bermain anak-anak? 

6. Apakah ada tata tertib yang diterangkan di sini? 

7. Bagaimana sikap anak-anak terhadap tata tertib disini? 

8. Bagaimana anda menanamkan pendidikan nilai kepada anak-anak? 

9. Apa tujuan anda membina akhlak anak-anak? 

10. Apakah anda selalu memberikan nasehat kepada anak-anak? 

11. Bagaimana cara anda memberikan nasehat/arahan kepada anak-anak dalam 

pembinaan nilai? 

12. Bagaimana sikap anak-anak terhadap nasehat yang anda berikan? 

13. Apakah anda selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak? 

14. Bagaimana cara anda memberikan keteladanan kepada anak-anak dalam 

pendidikan nilai? 

15. Apakah ada batasan tertentu bagi anak-anak ketika mereka bermain atau berteman 

dengan masyarakat di luar lingkungan Panti Asuhan Norhidayah? 

16. Apakah anda selalu mengawasi setiap kegiatan anak-anak? 

17. Bagaimana cara anda mmemberikan pengawasan kepada anak-anak dalam 

pendidikan akhlak? 

18. Bagaimana anda mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh anak-anak? 

19. Apa saja kendala anda dalam proses pendidikan nilai pada anak-anak panti 

asuhan? 

20. Bagaimana cara anda memberikan penguatan kepada anak-anak dalam pendidikan 

nilai? 

21. Menurut anda, hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanamkan pendidikan nilai pada anak-anak? 

Anak Asuh 

1. Apakah adik betah tinggal disini? 

2. Apakah pengasuh sudah memberikan teladan yang baik untuk adik-adik? 

3. Apakah pengasuh sering memberikan nasehat untuk adik-adik? 



4. Apakah adik-adik dapat bergaul atau berteman dengan siapa saja diluar lingkungan 

panti? 

5. Apakah pengasuh/pengajar telah memberikan penjelasan terhadap pentingnya 

akhlak/nilai serta ibadah dalam diri seseorang? 

6. Bagaimana cara pengasuh menyampaikan pentingnya akhlak di dalam lingkungan 

panti? 

7. Bagaimana aturan di panti apakah adik-adik betah? 

8. Bagaimana sistem peribadahan di panti? 

Ketua Yayasan Panti Asuhan (Pengasuh) 

1. Sejak kapan anda menjabat sebagai kepala panti asuhan? 

2. Apa pendidikan terakhir anda? 

3. Mohon jelaskan tentang sejarah berdirinya panti asuhan ini? 

4. Dari mana saja sumber dana yang di peroleh panti asuhan ini untuk membiayai 

para anak asuh? 

B. Pedoman Observasi 

1. Mengamati kondisi dan melihat secara langsung gambaran umum lokasi penelitian 

Panti Asuhan Putri Harapan Ibu 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana di Panti Asuhan Harapan Ibu 

3. Melakukan Observasi terhadap kendala yang dihadapi pengasuh dalam pendidikan 

nilai di Panti Asuhan Harapan Ibu 

4. Mengamati kehidupan responden dan mencocokkan dengan hasil wawancara untuk 

mengetahui kesesuaian diantara keduanya. 

C. Pedoman Dokumentasi  

1. Sejarah singkat berdirinya Panti Asuhan Putri Harapan Ibu 

2. Visi dan misi Panti Asuhan Putri Harapan Ibu 

3. Struktur kepengurusan, Tenaga Pembina dan susunan pengelola Panti Asuhan 

Putri Harapan Ibu 

4. Data pengurus dan   anak-anak Panti Asuhan Putri Harapan Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

Panti Asuhan Harapan Ibu 

 

 

 



Ruang Aula Sekaligus Ruang Tamu Panti Asuhan Harapa Ibu 

 

 

 

 

 



Ruang Makan Panti Asuhan Harapan Ibu 

 

Bersama Pengasuh Panti Asuhan Putri Harapan Ibu 

 

 

 



Ketua Yayasan  Panti Asuhan Harapan Ibu 

 

  



Anak asuh dan Ketua Yayasan Panti Asuhan Harapan Ibu 

 

 

 

 



Dokumentasi Panti Asuhan Mu’awanah 

 

 

Ketua Yayasan dan Anak Asuh Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

 

 

 

 

 



Ketua dan Donatur Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

 

 

 

 

 

 

 



Ketua Yayasan dan Anak asuh Panti Asuhan Putri Mu’awanah 

 

 

  



Dokumentasi Panti Asuhan Norhidayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bersama Ketua Yayasan Panti Asuhan Nor Hidayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anak Asuh Panti Asuhan Nor Hidayah Sedang belajar bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asrama Putri Panti Asuhan Nor Hidayah 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



IIN PURWANTI 

Catatan Konsul Pembimbing 2: 

 

1. Rabu, 5 Mei 2021 

 

[06.11, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Assalamu'alaikum ibu mhn maaf menganggu 

ini tesis u bab 1 smpai 3 mdhn ibu bsa mengoreksinya trmksh bnyk Bu sblm.a 

[09.27, 5/5/2021] Mila Hasanah: Salam, ketiga panti asuhan itu semuanya di kota 

Banjarmasin, atau ada yang di Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan dsb 

[09.49, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Semua.a ad Banjarmasin bu 

[09.51, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Kmrn d srh ibu Salamah mncri panti yg dari NU, 

Muhammadiyah dan campuran 

[10.44, 5/5/2021] Mila Hasanah: Banjarmasin Timur ajakah atau kaya apa 

[10.47, 5/5/2021] Mila Hasanah: Tolong info alamat masing2 ketiga panti asuhan 

tsb. 

[10.51, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Dimana Bu di bab 1 latar belakang atau bab 4 

nanti 

[10.52, 5/5/2021] Mila Hasanah: Di wa ini tolong di infokan ke ibu alamat lengkap 

ketiga panti asuhan tsb 

[10.52, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh bu 

[10.53, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Tunggu dlu lh Bu ank u nngis ini 

[10.58, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Panti asuhan Muawanah Banjarmasin Utara 

Panti asuhan harapan ibu Banjarmasin Utara 

Panti asuhan norhidayah Banjarmasin utara 

[10.59, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Alamat lengkap.a di sertakan juga kh bu 

[10.59, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Ke 3 nya Banjarmasin Utara bu 

[10.59, 5/5/2021] Mila Hasanah: Kada usah☺ 

[10.59, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh bu 

[11.00, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh bu 

[11.04, 5/5/2021] Mila Hasanah: Berarti dari segi bahasa untuk judul bisa 

disederhanakan menjadi:Pendidikan Nilai pada Anak Terlantar di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan di Kecamatan Banjarmasin Utara 

[11.05, 5/5/2021] Mila Hasanah: Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 

[11.06, 5/5/2021] Mila Hasanah: Untuk nama Panti Asuhan, disebutkan dilatar 

belakang, fokus masalah dan definisi operasional 

[11.06, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu 

[11.07, 5/5/2021] Mila Hasanah: itu kayanya kebanyakan di.. 

[11.08, 5/5/2021] Mila Hasanah: Atau kaya ini: Pendidikan Nilai pada Anak Terlantar 

di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara 

Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 

[11.09, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Kalau untuk isi yg lain Bu apa yg perlu di 

perbaiki? Dan u kira" bisa riset lah Bu 

[11.09, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Ini pedoman wawancara u 

[11.10, 5/5/2021] Mila Hasanah: Itu dari aspek cover tadi, ibu mengajar dulu lah, 
nanti sambil jalan bisa dikonsulkan dengan pembimbing satu sekalian perubahan 

judul sedikit sebelum mengurus surat riset 

[11.11, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Mohon maaf Bu gimana ya u Konsul dengan ibu 

Salamah krmn u krm k email smpai skrng ga prnh d bls 

[11.11, 5/5/2021] Mila Hasanah: kada kawa via wa kah 

[11.11, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu trmksh bnyk 



[11.12, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Kd kwa Bu hrs email hmpr 4 bln sdh u ga d bls 
email, klo ketemu mencri jam beliau jga susah Bu 

[11.12, 5/5/2021] Mila Hasanah: kalo garing sidin 

[11.14, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Krng tau Bu Nnti u cba hbngi lg Bu 
[11.14, 5/5/2021] Mila Hasanah: atau ibu koreksikan dulu, nanti sambil direvisi 

[11.15, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu maunya ibu koreksikan dlu nnti klau 

bisa sdh fix nnti baru u temui ibu Salamah boleh lah Bu Kya itu msl.a sdh selsai 

smpai ke 5 bab nya 

[11.16, 5/5/2021] Mila Hasanah: sudah surat riset sdh diuruskah 

[11.16, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh sdh Bu 

[11.17, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Kmrn ad bbrpa kli k sna untuk pengenalan.a 

ambl cri data" yg bsa d ambl dlu 

[11.18, 5/5/2021] Mila Hasanah: kada papa lah langsung 5 bab, ini pertema kali 

konsul sama ibu ya 

[11.20, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Maksudnya kalau u sambil mengerjakan smpai 

bab 5 sama ibu nnti konsulnya smbil menunggu konfirmasi sma ibu Salamah kpn bisa 

konsul Bu 

[11.21, 5/5/2021] Mila Hasanah: biasanya kalau ada perubahan judul keluar SK 

perubahan, baru surat riset, IPDnya sdh disetujui pembimbing, terutama pembimbing 

1 

[11.23, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Bearti u hrs mengurus perubahan judul ya bu 

[11.24, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Untuk 3 panti asuhan tersebut tdk ush d dpn 

cover.a 

[11.25, 5/5/2021] Mila Hasanah: iya, tapi harus konfirm dulu dgn pembimbing 1 

[11.25, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Seprti ini, ini atas saran ibu Salamah untuk 3 

panti asuhan Bu bearti taruh di latar belakang sama defenisi oprsionl ga pp ya bu 

[11.25, 5/5/2021] Mila Hasanah: Ibu koreksi secara keseluruhan dulu, bila 3 hari 

belum ada kabar hubungi lagi ibu, kadang bisa terlewat atau lupa☺ 

[11.26, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu trmksh bnyk 

[11.26, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Mdhn ibu Salamah bsa d hbngi jga bu 

[11.27, 5/5/2021] Mila Hasanah: maaf lah, karena sambil mengajar, jadi belum bisa 

bisa langsung mengoreksi sampai selesai ☺ 

[11.28, 5/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu kd pp, mohon Bu menganggu waktu 

ibu 

 

2. Senin, 10 Mei 2021 

 

[14.32, 10/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Assalamu'alaikum ibu mhn maaf mngnggu 

bgaimna Bu Tess u 

[16.13, 10/5/2021] Mila Hasanah: Insya Allah, besok lah, ibu baru selesai mengajar 

[16.21, 10/5/2021] Iin Purwanti Tesis: Inggh Bu trmksh bnyk 

 

3. Selasa, 11 Mei 2021 

 

a. Buat halaman sampul dan halaman judul sesuai dengan format tesis 

b. Judul disarankan: “Pendidikan Nilai pada Anak Terlantar di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan 
Selatan”. Karena tiga panti asuhan tersebut semuanya terletak di Banjarmasin Utara, 

kalau disebutkan ketiganya judul agak terlalu panjang. 

c. Buat daftar Isi, supaya lebih mudah melihat sistematis atau tidaknya tulisan. 



d. Margin pastikan 4-4-3-3 

e. Beri nomor halaman karena belum ada dan memudahkan koreksi 

f. Cek semua paragraf, pastikan tidak ada yang diawali kata sambung 

g. Latar belakang: dipertanyam alasan memilih judul, masalahnya apa? Mengapa 

memilih tiga panti asuhan yang ada di Banjarmasin Utara perlu disampaikan dengan 

meyakinkan bahwa ini memang penting untuk diteliti. 

h. Fokus/rumusan masalah: nanti disesuaikan dengan judul yang sudah 

disederhanakan, kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud panti asuhan dipenelitian 

ada tiga yaitu… (sebutkan) yang ada diBanjarmasin Utara. 

i. Tujuan penelitian: menyesuaikan. 

j. Definisi Operasinal berdasarkan kata kunci yang dijudul, yaitu: 

-Pendidikan Nilai (sesuai teori bab 2: Karthwohl, proses pembentukan nilai pada 

anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, sebutkan 5 tahap tersebut) 

-Anak Terlantar 

- Lembaga Kesejahteraan Sosial 

- Anak Panti Asuhan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan (bagian ini 

baru disebutkan nama-nama panti asuhannya). 

k. Penelitian terdahulu, ditambah, kemudian pastikan ada penjelasan apa persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang kamu lakukan, serta pastikan relevan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan/tidak terlalu jauh. 

l. Bab 1 biasanya ada sistematika penulisan, dilengkapi ya… 

 

Bab 2: 

a. Teknik penulisan footnote dari website diperbaiki: Penulis, Judul (dimiringkan), 

website, tgl akses. 

b. Gelar tidak perlu ditulis (Prof. H. Mahmud Yunus ), cukup langsung nama saja. 

c. Heidjrachman dan Husnah (1997:77), ini innote, jadi rubah menjadi footnote dan 

konsisten. 

d. Pastikan judul pada footnote dimiringkan 

e. Pastikan kesalahan pengetikan diperbaiki 

f. Bahasa yang tidak baku atau asing dimiringkan 

g. Teori boleh ditambah dan perkaya dengan sumber-sumber rujukan yang lain. 

 

Bab 3: 

a. Data Pokok yang diteliti, disesuaikan dengan teori yang lima tahap tadi. Kalau ada 

dibab 3 ini data pokoknya tidak ada diteori, atau harus menambah teori, berupa: 

Program harian, Program mingguan, Program tahunan, Kegiatan keagamaan yang 

ideal bagaimana, sesuai dengan teori. 

b. Pastikan rumusan masalah, definisi operasional dan data pokok itu sinkron ya 

c. IPD sesuaikan dengan teori di bab 2. 

 

Catatan: Karena teori di bab 2 seperti ini, saya sarankan maka dijadikan dasar penelitian 

kamu: 

Karthwohl, proses pembentukan nilai pada anak 5 tahap: a. Tahap receiving 

(menyimak). b. Tahap responding (menanggapi). c. Tahap valuing (memberi 

nilai). d. Tahap mengorganisasikan nilai (organization), d. Tahap karakterisasi 

nilai (characterization) 



Secara umum bagus sudah tesis kamu, perlu diperbaiki sedikit, supaya lebih fokus, 

sistematis dan rapi, semoga dimudahkan Allah dalam menyelesaikan tesisnya dan sukses 

selalu ya 

 
 

Pembimbing ke-2 

 

Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 


