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Abstract 

 
This research is a study of parenting in the form of how to educate children by Muhammadiyah orphanage in 

District Gurah, Kediri. Social and economic conditions that are not able to be a factor of children in need of 

care the orphanage. Parenting has been studied aiming to understand the process goes on parenting in 

Gurah Muhammadiyah orphanage. Namely data collection techniques using observation and interview to the 

informant in order to obtain data on qualitative and descriptive explanation. The informant came from the 

head of the orphanage, caregivers and foster children in the orphanage Muhammadiyah Gurah. The 

research proves that the factors of family economic circumstances that have not been able to meet the child's 

needs and circumstances of children who otherwise fatherless / motherless or orphaned are strong reasons 

Muhammadiyah orphanage Gurah attention to proper care. Children who receive appropriate care in an 

orphanage Muhammadiyah Gurah has a personality that is responsible and build independence in 

entrepreneurship, for example in livestock and training held by the institution. It also detracted from the 

social environment parlors with the supervision and guidance of caretaker and caregiver. According to the 

vision and mission of institutions results from the personality of foster children to go to college educated, 

accustomed to the values of responsibility and independence to build a better future. 

Keywords: parenting, children, orphanage, orphan, poor. 

 

Abstrak 

 
Penelitian ini merupakan studi pola pengasuhan berupa cara mendidik anak oleh panti asuhan 

Muhammadiyah di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mampu 

menjadi faktor penyebab anak-anak memerlukan pengasuhan pihak panti asuhan. Pola asuh yang  telah 

diteliti bertujuan memahami proses berjalannya pola asuh di panti asuhan Muhammadiyah Gurah. Teknik 

pengumpulan data yakni menggunakan pengamatan dan wawancara mendalam kepada informan supaya 

dapat memperoleh data kualitatif dan penjelasan secara deskriptif. Informan berasal dari ketua panti asuhan, 

pengasuh dan anak-anak asuh di panti asuhan Muhammadiyah Gurah. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

adanya faktor keadaan ekonomi keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan anak serta keadaan anak 

yang dinyatakan yatim/piatu atau yatim piatu menjadi alasan kuat perhatian panti asuhan Muhammadiyah 

Gurah untuk melakukan pengasuhan yang tepat. Anak yang mendapat pengasuhan tepat di panti asuhan 

Muhammadiyah Gurah memiliki kepribadian yang bertanggung jawab serta membangun kemandirian dalam 

berwirausaha, contohnya dalam pelatihan beternak dan bertani yang diadakan oleh panti. Hal ini juga 

terpengaruh dari lingkungan sosial panti dengan pengawasan dan bimbingan dari pengurus dan pengasuh. 

Sesuai visi misi panti dan hasil dari kepribadian anak asuh yakni berpendidikan hingga masuk perguruan 

tinggi, terbiasa dengan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian untuk membangun masa depannya 

menjadi lebih baik. 

Kata kunci: Pola asuh, anak, panti asuhan, yatim piatu, miskin. 
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Pendahuluan 

 Anak sebagai bibit atau embrio 

manusia dewasa merupakan hal yang 

menarik untuk dikaji, sebab dalam proses 

menjadi anak-anak, manusia mengalami 

tahap belajar. Segala hal tentang 

kehidupan, mempelajari pola berpikir, 

mempelajari pola bertingkah laku, serta 

dalam interaksi sosial dimulai sejak usia 

anak-anak. Sebagian besar manusia telah 

meneruskan segala nilai-nilai, moral dan 

tatanan sosial sejak masa anak-anak. 

Posisi pola asuh menjadi sangat 

penting bagi kehidupan bermasyarakat. 

Pola asuh merupakan cara yang 

dilakukan oleh orang tua atau pihak yang 

memiliki wewenang atas anak dan berhak 

untuk merawat atau mengembangkan 

segala potensi, pola pikir, serta perilaku 

atas anak tersebut. Berdasarkan data 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) pada tahun 2015 ada sekitar 

4.100.000 anak yang terdapat di 

Indonesia telah terlantar, data 

menunjukkan usia anak dibawah lima 

tahun atau balita yang diterlantarkan 

yakni sebanyak 1.200.000 anak terdapat 

34.000 anak jalanan yang tidak terurus. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran 

dan fungsi orang tua dalam merawat anak 

masih tidak berhasil menjangkau seluruh 

anak-anak yang ada dibawah umur. Maka 

dari itu, perlunya terdapat lembaga, 

badan atau yayasan yang mampu fokus 

dalam persoalan anak saat peran orang 

tua dalam mengurus anak tidak dapat 

dirasakan anak yang telah terlantar 

(Sumber: 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-

anak-alami-masalah-sosial/). 

Pola asuh idealnya dilakukan oleh 

pihak orang tua terhadap anak-anak 

mereka. Lingkungan yang mendukung 

akan membentuk anak menjadi apa yang 

diinginkan oleh model kepribadian yang 

ideal bagi kebudayaan. Namun, 

mungkinkah hal itu akan terjadi sama 

ketika seorang anak dilahirkan dan tidak 

merasakan kebersamaan dengan orang 

tua mereka.  

Secara hukum, pemerintah telah 

menyediakan wadah untuk menampung 

anak terlantar. Hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 

1 bahwa: 

 “Negara dan pemerintah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan 
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mempertimbangkan hak dan kewajiban 

orang tua, wali, orang lain yang secara 

hukum bertanggung jawab terhadap 

anak.”  

 Hal tersebut telah direalisasi oleh 

pemerintah melalui pembentukan 

lembaga kesejahteraan sosial bagi anak. 

Dalam penelitian yang terdahulu 

mengenai studi tentang penelantaran anak 

di Surabaya membuktikan fenomena 

orang tua kandung yang menitipkan 

anaknya pada panti asuhan menjadi satu 

alternatif solusi bagi masyarakat yang 

berada dalam kondisi ekonomi menengah 

kebawah. Biaya yang harus dikeluarkan 

dalam mengurus anak, membiayai 

keperluan anak serta memberikan 

perlindungan menjadi alasan kuat orang 

tua yang menitipkan anak di panti asuhan 

(Basnur 2014). Penelitian tersebut 

memberikan gambaran mengenai pola 

asuh anak diambil alih oleh lembaga atau 

yayasan. 

Pada penelitian ini peneliti memilih 

fokus yaitu ingin mengetahui mengenai 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah. 

Ketertarikan peneliti untuk membahas 

mengenai “Pola Asuh Anak di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Kecamatan 

Gurah Kabupaten Kediri” dikarenakan 

panti asuhan ini juga diperuntukan bagi 

anak-anak yang tidak mampu secara 

ekonomi, lapisan bawah atau 

prasejahtera. 

Pokok permasalahan yang akan 

peneliti kaji ialah mengenai cara 

pengasuhan anak di panti asuhan 

Muhammadiyah Kecamatan Gurah 

Kabupaten Kediri. 

Dalam proses pengasuhan anak, 

terjadi interaksi sosial antara pengasuh 

dan anak asuh. Seperti konsep pola asuh 

yang dikemukakan oleh Margaret Mead 

adalah learning cultures and teaching 

cultures yaitu kebudayaan belajar dan 

kebudayaan mengajar. Pola asuh yang 

menjadi konsep ini secara informal 

dilakukan melalui learning cultures atau 

kebudayaan belajar anak-anak dari masa 

kanak-kanak sampai dewasa yang 

diterapkan dalam aktifitas sehari-hari. 

Contohnya mengobrol dalam aktifitas, 

berjualan sebagai kegiatan sosial 

ekonomi. Proses ini merupakan transfer 

nilai budaya berdasarkan perjalanan 

individu atau kelompok. 

 Teaching cultures atau kebudayaan 

mengajar dilihat dari pendidikan sosial 

budaya yang disampaikan secara efektif. 

Contoh misalnya, guru yang mengajar 

mulai dari pra sekolah, sekolah pada 

tingkat rendah, sekolah menengah hingga 

sekolah tinggi. Meskipun secara rinci 
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dijelaskan terpisah, namun antara 

learning cultures dan teaching cultures 

berlangsung secara bersamaan. Dalam 

artian, berlangsungnya learning cultures 

merupakan bagian dari teaching cultures 

serta berlangsungnya teaching cultures 

ialah bagian dari learning cultures 

(Manan 1989). Pada penelitian ini, alasan 

peneliti menggunakan kerangka teori dari 

Margaret Mead mengenai learning 

cultures dan teaching cultures 

(kebudayaan belajar dan kebudayaan 

mengajar) dikarenakan teori ini mampu 

menjelaskan fenomena pola asuh anak di 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah 

melalui aktivitas dan tingkat pendidikan 

anak asuh.  

Metode 

 Metode dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu suatu penulisan dalam 

penelitian yang memberikan gambaran 

keadaan yang sesuai data tentang subjek 

kebudayaan yang diteliti, berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya pada saat 

proses penelitian berlangsung. Alasan 

peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif karena peneliti menganggap 

metode ini tepat untuk menguji rumusan 

masalah yang berkaitan dengan fenomena 

sosial seiring berkembangnya waktu. 

Metode penelitian deskriptif dapat 

membantu peneliti melaporkan keadaan 

subjek-subjek kebudayaan yang diteliti 

sesuai keadaan aslinya. Berdasar definisi 

bahwa metode deskriptif merupakan 

metode yang dipakai untuk 

menggambarkan serta menganalisa hasil 

dari suatu penelitian namun tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan 

dalam arti luas. Kelebihan penelitian 

yang bersifat deskriptif ini untuk 

menggambarkan segala kondisi sosial 

budaya yang ada dalam masyarakat. 

Penjelasan secara rinci dan sistematis 

adalah bagian dari penelitian deskriptif. 

Namun, penjelasan deskriptif tidak dapat 

menunjukkan suatu hal secara statis 

mengenai kebudayaan, penjelasan 

deskriptif mampu menjelaskan perasaan, 

fenomena, emosi dari subjek kebudayaan 

(Sugiyono 2009). 

 Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis data kualitatif. 

Penelitian jenis data kualitatif merupakan 

penelitian yang sifatnya empiris yakni 

dapat diamati dengan pancaindera sesuai 

dengan keadaan nyata, namun 

pengamatan atas data kualitatif bukanlah 

berdasarkan ukuran-ukuran statistik yang 

terlebih dulu ditetapkan peneliti, 

melainkan atas dasar ungkapan subjek 

penelitian atau informan. Alasan peneliti 

menggunakan jenis data kualitatif karena 

sifat dari masalah yang peneliti angkat 
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untuk mengungkap fenomena yang 

berkaitan dengan pola pikir, persepsi dan 

perilaku sehingga akan lebih mudah jika 

menggunakan jenis data kualitatif. 

Kelebihan jenis data kualitatif dianggap 

layak untuk menganalisa sikap serta 

perilaku dalam lingkungan. Peneliti 

kualitatif fokus terhadap proses dan 

makna yang tidak dapat diukur, meskipun 

begitu statistik deskriptif tidak dilarang 

untuk melengkapi analisis data (Mulyana 

2004). 

Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil data observasi 

(pengamatan) dan wawancara, didapatkan 

informasi mengenai gambaran aktifitas 

anak-anak asuh di lingkungan panti 

sehari-hari. Serangkaian jadwal kegiatan 

anak asuh telah dibuat dan disepakati 

antara pengurus panti dan anak-anak 

asuh. Tentunya, menjalani jadwal 

kegiatan merupakan kewajiban bagi 

anak-anak asuh ketika dibina di panti 

asuhan Muhammadiyah Gurah 

Kabupaten Kediri ini. Berikut 

serangkaian aktifitas anak-anak asuh 

yang dirangkum pada tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 1. Program Kegiatan Asrama Putra 

Panti Asuhan Muhammadiyah 

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 

Waktu Kegiatan 

04.00-

06.00 

Sholat Subuh Berjamaah 

Membaca Al Qur’an 

Belajar dan Piket Pagi 

Persiapan ke Sekolah 

Makan Pagi 

06.00-

12.00 

Sekolah 

Sholat Dhuhur Berjamaah 

Makan Siang 

12.00-

15.00 

Istirahat Siang 

15.00-

18.00 

Sholat Ashar Berjamaah 

Piket Sore 

Bertani, Beternak 

Olahraga 

Makan Sore 

18.00-

19.00 

Sholat Magrib Berjamaah 

Tajwid 

Hafalan Ayat Al Qur’an 

Mengkaji Kitab Bulughul 

Maram 

Sholat Ishya’ Berjamaah 

Pengajian Ranting Sukorejo 

19.00-

04.00 

Belajar 

Tidur Malam 

Sholat Malam 

(Sumber: Arsip Panti Asuhan 

Muhammadiyah Gurah) 
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 Tabel di atas menggambarkan 

bahwa kegiatan anak-anak asuh panti 

aktif mulai pukul 04.00 WIB yakni pada 

waktu subuh. Sebelum adzan subuh, 

anak-anak diwajibkan bangun lebih pagi 

pada pukul 04.00 WIB. Pihak pengasuh 

pantilah yang setiap harinya bertugas 

membangunkan anak-anak asuh, anak-

anak asuh pun segera bangun, 

membersihkan tempat tidur, saling 

membangunkan teman sekamarnya untuk 

bangun dan merapikan kamar. Memasuki 

waktu subuh, anak yang mendapatkan 

jadwal untuk mengumandangkan adzan 

segera melaksanakan tugasnya. Setelah 

adzan berkumandang maka anak-anak 

asuh dan pengasuh berkumpul untuk 

melaksanakan sholat subuh berjamaah di 

musholla.  

 Saat kewajiban melaksanakan 

sholat subuh berjamaah selesai, maka 

anak-anak asuh pun melanjutkan dengan 

membaca Al-Quran. Setelah itu, sebagian 

anak ada yang melakukan piket pagi 

untuk membersihkan musholla, kamar 

mandi atau WC (water closet), menyapu 

halaman, mengepel lantai dan beberapa 

anak belajar serta menyiapkan buku-buku 

untuk dibawa ke sekolah. Lalu, mereka 

melanjutkan dengan membersihkan 

badan atau mandi, dilanjutkan makan 

pagi (sarapan) bersama-sama dan 

kemudian berangkat ke sekolah masing-

masing. 

 Anak-anak menghabiskan waktu 

mereka di sekolah ketika waktu pagi 

hingga siang, sebagian anak-anak yang 

duduk di Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

memiliki jam pulang sekolah yang lebih 

awal dibandingkan anak-anak yang 

duduk di bangku Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan jenjang perguruan tinggi. 

Bagi anak-anak asuh yang berada di 

panti, maka akan melaksanakan sholat 

dzuhur dan makan siang pada pukul 

12.00 WIB di panti. Pada pukul 12.00 

WIB – 15.00 WIB, anak asuh yang 

berada di panti asuhan dibebaskan untuk 

melakukan kegiatan lain, seperti bermain 

di lingkungan panti, bermain di luar 

lingkungan panti (atas seizin pengasuh), 

belajar, tidur siang dan lain-lain. 

 Memasuki pukul 15.00 WIB, 

anak-anak asuh yang berada di panti akan 

bersiap-siap melakukan kewajiban sholat 

ashar, persiapan tersebut biasanya 

dilakukan dengan membersihkan badan 

(mandi). Lalu, dilanjutkan dengan anak 

asuh yang mendapatkan giliran 

mengumandangkan adzan, dan seluruh 

anak-anak asuh dan pengasuh yang 

berada di panti melaksanakan sholat 
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ashar berjamaah. Usai melaksanakan 

sholat ashar, beberapa anak yang 

mendapatkan giliran piket kebersihan 

sore melaksanakan tugasnya, diantaranya 

adalah menyapu halaman, membersihkan 

teras panti, merapikan barang-barang, dan 

menyiram tanaman di kebun panti. 

Sebagian anak yang tidak memiliki 

jadwal piket akan melakukan kegiatan 

lain seperti bertani di lahan persawahan 

yang telah di sewa oleh panti untuk 

dijadikan usaha mandiri, memberi makan 

dan merawat ternak (kelinci, kambing 

etawa, serta ikan lele) dan membuat tahu 

di kediaman ketua panti asuhan yaitu 

bapak Hari Santoso,hal itu dikarenakan 

segala fasilitas pembuatan tahu, kandang 

kelinci dan kambing serta kolam lele 

berada di kediaman beliau. Adapula 

beberapa anak melakukan olahraga 

seperti sepak bola dan basket di lapangan 

panti. Kegiatan-kegiatan tersebut dibatasi 

hingga pukul 18.00 WIB. 

 Tiba saatnya adzan maghrib, 

anak-anak melakukan sholat maghrib 

berjamaah di aula utama panti, lalu 

mengaji bersama, belajar kitab hadist 

dalam Islam, dan belajar bahasa Arab 

dalam kurun waktu seminggu sekali. 

Terkadang, jika tiba saatnya jadwal 

pengajian ranting persyarikatan 

Muhammadiyah di desa Sukorejo 

Kecamatan Gurah, maka anak-anak akan 

dikerahkan oleh pengasuh panti untuk 

melaksanakan pengajian. Hingga tiba 

saatnya pukul 19.00 WIB anak-anak 

dibebaskan untuk kembali ke kamar, 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dari 

sekolah dan tidur pada malam hari untuk 

beristirahat setelah menjalani aktifitas 

seharian. Beberapa anak ada yang 

melakukan sholat malam pada waktu dini 

hari pukul 01.00 WIB hingga 03.00 WIB, 

setelah itu hingga pukul 04.00 WIB anak-

anak kembali melakukan aktifitas seperti 

sesuai jadwal. 

 Adapun kategori yang dibuat terbagi 

dua, yakni pertama tingkat SD dan SMP, 

kedua tingkat SMA dan perguruan tinggi. 

Uraian kategorinya sebagai berikut;  

1) Pengasuhan Anak Tingkat SD dan 

SMP 

 Mengenai perawatan anak asuh 

menduduki SD dan SMP, pengasuh panti 

membimbing dan memperhatikan 

kegiatan sehari-hari anak-anak asuh. 

Pengasuh juga dituntut untuk mendidik 

anak menjadi mandiri. Kegiatan sehari-

hari yang mulai diberikan serta diajarkan 

pada anak asuh yang berada pada tingkat 

pendidikan ini ialah pemberian tugas. 

Dimulai dengan tugas ringan dari 

pengasuh, anak asuh dengan tingkat 

pendidikan ini diajarkan pengasuh 
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melakukan pekerjaan seperti menyapu 

lantai, mencuci alat makan setelah 

makan, mencuci serta melipat pakaiannya 

sendiri. Anak dengan kategori ini akan 

meniru sikap serta tutur kata orang-orang 

yang lebih tua di sekitarnya. Pola asuh 

seperti ini merupakan bagian model 

learning cultures atau kebudayaan belajar 

dari Margaret Mead. Anak-anak 

menerapkan transfer nilai budaya dalam 

aktifitas sehari-hari.  

2) Pengasuhan Anak Tingkat SMA dan 

Perguruan Tinggi 

 Memasuki tingkat pendidikan SMA 

dan perguruan tinggi, maka anak-anak 

pada umumnya akan menjalani masa-

masa transisi ke arah pematangan secara 

fisik dan psikologis. Pada golongan anak 

asuh kategori SMA dan perguruan tinggi 

ini pengasuh secara umum hanya 

memberi anak asuh nasihat-nasihat, 

anjuran, dan beberapa larangan untuk 

tidak melakukan hal yang menyimpang 

dari agama Islam. Anak asuh yang berada 

dalam kategori SMA hingga perguruan 

tinggi ini dituntut dan dilatih supaya 

terbentuk menjadi orang yang bermanfaat 

untuk agama, masyarakat, bangsa dan 

negaranya. Beberapa larangan yang ada 

bertujuan untuk membuat anak agar tidak 

melakukan hal-hal yang membuat malu 

nama baik panti asuhan atau desanya. 

Hal-hal tersebut misalnya tidak mencuri 

di manapun berada, tidak membuat 

kekacauan di dalam dan di luar panti 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

tanggung jawab dan kesopanan. Namun 

semua itu kembali lagi pada pribadi 

masing-masing anak serta permasalahan 

pengawasan pengasuh yang masih minim 

dan belum menyeluruh ke setiap individu 

anak.  

 Hasil dari pencarian data yang 

didapatkan oleh peneliti, diketahui bahwa 

pola pengasuhan yang diterapkan oleh 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah 

memakai pendekatan otoriter terhadap 

anak di tingkat SD dan SMP serta 

pendekatan demokratis pada anak SMP 

dan kuliah, hal itu dilakukan dengan 

tujuan menggantikan fungsi orang tua 

dalam mengasuh anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak. Ketika anak 

berada di kategori SD dan SMP akan 

digunakan cara mengatur kebiasaan dan 

mengajarkan hal-hal positif serta 

membentuk pola pikir yang positif. 

Sedangkan pada anak-anak di tingkat 

SMA dan perguruan tinggi, anak dilatih 

untuk bertanggung jawab kepada agama, 

masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu 

dikembangkan pula nilai-nilai 

kemandirian agar membentuk karakter 

yang kuat dan kepribadian yang teguh 

pada setiap anak asuh sehingga 
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perkembangan kepribadian anak-anak 

dapat sesuai dengan visi misi panti. 

Pembinaan Anak melalui Kebudayaan 

Belajar dan Kebudayaan Mengajar 

 

 Cara membina itu sendiri dikatakan 

sebagai kebudayaan belajar dan 

kebudayaan mengajar di panti asuhan 

Muhammadiyah Gurah dapat 

dikategorikan sebagai berikut. 1. 

Pembinaan Pengetahuan dan 

Keterampilan. Pada pengasuhan di panti 

asuhan Muhammadiyah Gurah terdapat 

pemberian pengetahuan dan keterampilan 

untuk anak-anak asuh. Hal ini bertujuan 

untuk menjalankan pengasuhan dengan 

meningkatkan kualitas perkembangan 

dan pertumbuhan anak-anak asuh panti 

asuhan Muhammadiyah Gurah, pihak 

pengurus dan pengasuh sangat 

mendukung perkembangan pendidikan 

anak dengan pengasuhan di lembaga 

formal. Hal tersebut membuktikan bahwa 

adanya kebudayaan mengajar atau 

teaching cultures melalui pendidikan 

formal efektif yang dibuktikan melalui 

adanya penempatan anak-anak asuh pada 

jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 

perguruan tinggi di Kabupaten Kediri. 

Dalam kegiatan sehari-hari, anak-anak 

asuh diberikan bimbingan dan arahan 

untuk melatih minat dan bakatnya di 

bidang kewirausahaan. Hal ini 

diwujudkan oleh pihak panti asuhan 

Muhammadiyah Gurah dengan 

mengadakan usaha mandiri. Dalam 

pelaksanaan pelatihan ini termasuk 

kategori kebudayaan belajar atau yang 

disebut learning cultures merupakan 

transfer nilai budaya melalui aktivitas 

anak-anak asuh sehari-hari. Usaha 

tersebut diwujudkan dengan beberapa 

kegiatan yakni: 1) Budidaya Ikan Lele, 2) 

Beternak Kelinci, 3) Beternak Kambing 

Etawa, 4) Kerajinan makanan tahu, 5) 

Bertani sayuran. 

 Dalam usaha untuk mendidik anak 

asuh sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh panti asuhan Muhammadiyah Gurah 

telah dibuat aturan-aturan yang disepakati 

antara pihak pengurus panti asuhan 

dengan anak-anak asuh saat mereka 

memenuhi persyaratan masuk ke panti 

asuhan Muhammadiyah Gurah tersebut. 

Jika ada pelanggaran mengenai larangan 

yang anak-anak asuh lakukan maka 

pengurus panti asuhan Muhammadiyah 

Gurah menjadi pihak yang menentukan 

tentang konsekuensi atau sanksi yang 

harus diperoleh anak-anak asuh yang 

melanggar.  

Pertimbangan mengenai sanksi yang 

diperoleh juga atas pengaruh pelanggaran 

apa yang dilakukan serta usia anak asuh 
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yang melanggar aturan tersebut. Jika anak 

asuh yang melanggar di tingkat SD dan 

SMP, maka pengurus panti asuhan akan 

memberikan nasihat secara halus atau 

dengan media hukuman seperti tidak 

mendapatkan uang saku untuk beberapa 

kurun waktu tertentu. Namun, jika anak 

yang melanggar aturan SMA dan 

perguruan tinggi maka akan diberikan 

peringatan dalam bentuk teguran pada 

tahap awal, tambahan pekerjaan untuk 

membersihkan ruangan yang ada di panti, 

serta jika anak masih melanggar lagi 

maka tidak akan dihiraukan oleh 

pengasuh dalam jangka waktu satu 

minggu atau kemungkinan pengurus 

panti asuhan akan mengurung anak 

dengan tidak boleh berada di luar panti 

dalam kurun waktu tertentu. Tentunya 

tidak ada unsur kekerasan yang pengasuh 

lakukan saat anak asuh melakukan hal 

tersebut. 

Adapun peraturan panti dibuat 

untuk melatih kedisiplinan anak. Bahkan 

peraturan tersebut telah ditempel di 

dinding panti untuk mengingatkan anak-

anak asuh. Tidak adanya kekerasan fisik 

yang menimbulkan trauma psikologis 

memang menjadi terapan paten dalam 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah 

dikarenakan beberapa anak asuh akan 

nekat kabur jika merasa terkekang di 

panti asuhan. Hal itu akan membuat panti 

asuhan terasa seperti penjara, padahal 

pola pikir yang ingin diterapkan oleh 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah ialah 

merawat anak-anak asuh dengan penuh 

kasih sayang melalui nilai-nilai dalam 

Islam serta mewujudkan mental anak-

anak asuh dengan kemandirian. 

Kesimpulan 

 Pemenuhan pola asuh dengan 

kebudayaan belajar dan kebudayaan 

mengajar dibuktikan dari pihak pengurus 

dan pengasuh yang mewujudkan 

perkembangan pendidikan anak dengan 

pengasuhan di lembaga formal. Hal 

tersebut membuktikan bahwa adanya 

kebudayaan mengajar atau teaching 

cultures melalui pendidikan formal 

efektif yang dibuktikan melalui adanya 

penempatan anak-anak asuh pada jenjang 

Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan 

tinggi. Sedangkan perwujudan pada 

adanya kebudayaan belajar terlihat pada 

pihak panti asuhan Muhammadiyah 

Gurah mengadakan usaha mandiri. 

Dalam pelaksanaan pelatihan 

keterampilan usaha ini termasuk kategori 

kebudayaan belajar atau yang disebut 

learning cultures yang merupakan 

transfer nilai budaya melalui aktivitas 

anak-anak asuh sehari-hari. 
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 Dalam hasil temuan yang peneliti 

lakukan di lapangan, diperoleh data 

bahwa pihak pengurus dan pengasuh 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah tidak 

hanya ingin meningkatkan kualitas 

mengenai pendidikan anak-anak asuh 

namun juga memiliki tujuan-tujuan 

intrinsik. Pihak pengurus dan pengasuh 

panti asuhan Muhammadiyah Gurah 

sangat mengharapkan para anak asuh 

tidak menggantungkan hidupnya secara 

terus menerus kepada panti asuhan 

Muhammadiyah Gurah, namun juga 

bersikap dan berpola pikir mandiri saat 

anak-anak menginjak usia dewasa kelak, 

hal ini dilakukan agar anak-anak mampu 

memberikan timbal balik kepada panti 

asuhan baik melalui pembimbingan pada 

adik-adiknya maupun materi atau uang 

ketika sudah menjadi alumni panti. 

 Hasil kepribadian yang terbentuk 

dari pola asuh panti asuhan 

Muhammadiyah Gurah kental dengan 

nilai-nilai kemandirian dalam wirausaha. 

Munculnya sikap-sikap tersebut 

merupakan hasil proses pola asuh anak-

anak   panti asuhan yang dijalani selama 

ini. Adanya pengembangan pengetahuan 

dan pelatihan keterampilan berwirausaha 

membuat anak-anak asuh panti menjadi 

orang-orang yang memiliki prospek 

berwirausaha pada masa mendatang. 
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