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Panti asuhan adalah suatu lembaga sosial yang bergerak di bidang 

perbaikan, pemeliharaan dan penyantunan sosial yang dilakukan oleh suatu badan 

sebagai tempat atau rumah anak asuh, yang mempunyai peran sebagai pengganti 

orangtua atau keluarga. Panti asuhan sebagai penganti keluarga diharapkan dapat 

mengembangkan kepribadian anak dalam berbagai aspek, seperti aspek agama, 

fisik, psikis dan sosial.Di panti asuhan, anak mendapatkan pembinaan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pembinaan budi pekerti luhur, dengan 

demikian penanaman nilai-nilai agama dalam  pola sikap dan prilaku anak 

nantinya dapat bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan norma atau kaidah 

yang ada dalam masyarakat, tetapi juga pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-

hari.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran orangtua khususnya 

orantua asuh terhadap motivasi perilaku keberagamaan anak di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia. 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (Flied Research), Subjek 

penelitian ini 2 orang orantua asuh dan 5 orang anak yang berstatus yatim piatu di 

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia, sedangkan objeknya adalah peran 

orangtua terhadap motivasi perilaku keberagamaan  anak asuh di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia, teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran orantua asuh terhadap 

motivasi perilaku keberagamaan anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) 

Budi Mulia, meliputi cara mengarahkan, membimbing dan mendidik anak asuh 

termotivasi dalam melakukan keberagamaan khususnya pada kegiatan shalat 

berjama’ah, puasa ramadhan, dan membaca Al-Qur’an, 2) Perilaku keberagamaan 

anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia meliputi kegiatan 

shalat lima waktu yang dilakukan secara berjama’ah baik anak laki-laki dan anak 

perempuan, selain itu juga dilakukan kegiatan membaca Al-Qur’an secara rutin 

dilakukan selesai shalat magrib dan shalat subuh. 

 

 

 

 

 


