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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II Kajian Pustaka ini dibahas secara rinci dan sistematis tentang kajian 

teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Peranan 

Peranan merupakan bagian dinamis dalam suatu kedudukan (status). 

Seseorang yang melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya artinya menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan 

tidak dapat dipisahkan, karena saling bergantung satu sama lain. Tidak ada 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto, 

2015:210).  

Menurut Soekanto (2015:211), peranan mencakup tiga hal yakni 

pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat 

atau posisi seseorang dalam suatu masyarakat.KKedua, peranan adalah suatu 

konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu 

masyarakat sebagai suatu organisasi.KKetiga, peranan sebagai suatu perilaku 

individu yang penting bagi suatu struktur sosial masyarakat.   

Peranan adalah suatu pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau 

kedudukan. Peranan memiliki beberapa unsur yakni pertama, peranan ideal 

yakni merumuskan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang terkait pada suatu 

status tertentu. Kedua, peranan yang dianggap oleh diri sendiri yakni hal yang 
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harus dilakukan oleh individu pada suatu situasi tertentu. Ketiga, peranan 

yang dilaksanakan atau dikerjakan yakni peranan yang sesungguhnya 

dilaksanakan di dalam kenyataannya yang terwujud dalam perikelakuan yang 

nyata oleh seorang individu (Soekanto, 2015:213). 

Suhardono (2016:7), menjelaskan peran merupakan suatu fungsi yang 

diberikan kepada seseorang ketika menduduki suatu posisi sosial dalam 

masyarakat. Dengan menduduki suatu posisi tertentu, seseorang dapat 

menjalankan fungsinya atas posisi yang didudukinya. Artinya bahwa dalam 

fenomena peran lebih memperlihatkan konotasi yang aktif dan dinamis.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

adalah perilaku atau tindakan yang dilaksanakan oleh orang, badan, atau 

lembaga yang menempati pada suatu posisi dalam suatu peristiwa dan sistem 

sosial. 

 

2.1.2 Panti Asuhan 

Menurut Maibang (2017:12), panti asuhan adalah panti sosial yang 

mempunyai tugas pertama, memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak 

yatim, piatu, yatim piatu, dan yang kurang mampu agar dapat berkembang 

secara wajar. Kedua, untuk menampung anak yang kurang mampu yang 

membutuhkan pendidikan dan tempat tinggal. 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 24 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen 

Sosial (2009:8), menjelaskan panti sosial asuhan anak mempunyai tugas 

memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat 

kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar 
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pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatiha keterampilan, resosialisasi 

bimbingan lanjut bagi anak  yatim, piatu dan yatim  piatu yang kurang 

mampu,tterlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat 

berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan 

dan rujukan. 

PPantiiAsuhan Anak mempunyaiifungsi pertama, sebagai tempat 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak baik dalam pencegahan, 

perlindungan, pengembangan, pemulihan, dan penyantunan. Kedua, sebagai 

lembaga konsultasi kesejahteraan sosial bagi anak. Ketiga, sebagai pusat 

pengembangan keterampilan (Pratama dan Sulaeman, 2016:19). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pasal 55 ayat (3) dijelaskan untuk menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga 

masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan 

kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.  

Berdasarkanppengertian diaatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan 

merupakan suatu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberika 

perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan sosialddan mental pada anak asuh agar mereka mampu 

melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam 

kehidupan bermasyarakat dan mampu mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang fmatang. 
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2.1.3 Menumbuhkan 

Menumbuhkan adalah suatu konsep memandang bahwa siswa, guru, 

dan warga sekolah sudah memiliki karakter baik. Tugas program 

penyelenggara pendidikan yakni menciptakan suatu iklim sekolah yang baik 

agar semua pihak sekolah turut memiliki karakter yang baik (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2015:3). 

Menurut Sobri (2017:8), menumbuhkan dalam diri siswa menjadi 

sebuah keutamaan dan tujuan utama agar menjadi pembelajaran yang baik. 

Karena menjadi visi utama dalam sebuah program pendidikan. Serta 

mengembangkan keutamaan akademis secara utuh harus lebih dipahami.  

Menumbuhkan nilai-nilai karakter pada peserta didik tidak hanya 

bertumpu pada guru saja, melainkan diperlukan adanya dukungan dan 

kerjasama dari seluruh pihak. Dukungan dan kerjasama yang dijalin yang 

dijalin harus sinkron antara satu dengan yang lainnya agar mencapai suatu 

tujuan (Munip, 2017:50). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menumbuhkan merupakan suatu tujuan utama yang hendak dicapai oleh 

program penyelenggara pendidikan agar mampu menciptakan peserta didik 

yang bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan tujuan program 

penyelenggara pendidikan. 

 

2.1.4 Karakter 

Karakter merupakan suatu kepribadian yang ada pada diri seseorang. 

Kepribadian dianggap sebagai suatu karakteristik, ciri, sifat khas, dan gaya 

dari seseorang yang bersumber dari bentukan yang diterima dari lingkungan. 
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Karakter juga dipahami oleh seseorang yang memiliki kepribadian bahwa 

seseorang dipandang memiliki karakter atau tidak memiliki karakter 

disamakan dengan kepribadian (Koesoema, 2010:80). 

Menurut Muslich (2013:84), karaktermmerupakan suatu nilaipperilaku 

manusia yang berkaitan denganTTuhanyYangmMahaeEsa, diri sendiri, 

sesama manusia,llingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam bentuk 

sikap,pperasaan, pikiran, perbuatan,ddan perkataan berdasarkan adat istiadat, 

tata krama, norma hukum, budaya, danaagama. 

Suyadi (2013:82), menjelaskan “character so conceived had three 

interrelated parts: moral knowing; moral feeling, dan moral behavior”. 

Karaktermmulia (good character) meliputi serangkaian pengetahuan tentang 

kebaikan (morallknowing) yang menimbulkan komitmen terhadap suatu 

kebaikan (morallfeeling), dan akhirnyabbenar-benar melakukan suatu 

kebaikan (moralbbehaviour).dDenganddemikiankkarakter mengacu pada 

serangkaian pengetahuann(cognitives), sikapp(attitudes),ddan motivasii 

(motivations), sertapperilaku (behaviors)ddan keterampilan. 

Karakter adalah suatu nilai khas yang terwujud dalam perilaku dan 

terpatri dalam diri. Dengan karakter menjadikan diri sebagai pertama, 

pengembangan potensiddasar, agar berperilaku baik, berhatibbaik, dan 

berpikiran baik. Kedua, perbaikanpperilaku yang kurang baik danppenguatan 

perilakuyyang sudahhbaik. (Setiawati, 2017:348). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan sesuatu yang terdapat pada diri individu yang menjadi ciri khas 
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yang diwujudkan dengan nilai-nilai moral seseorang yang terbentuk dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

2.1.5 Nilai – Nilai Karakter 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 menggagas gerakan 

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) pada satuan pendidikan formal, yang 

termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Pasal 2 ayat (2). Terdapat beberapa nilai 

utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter). Adapun nilai utama Gerakan PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) yang dimaksud ialah sebagai berikut:  

A. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran  agama 

dan kepercayaan yang dianut, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama 

lain, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah dan 

kepercayaan lain, dan menghargai perbedaan agama. Subnilai religius antara 

lain toleransi, cinta damai, percaya diri, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, persahabatan, teguh pendirian, melindungi yang kecil dan 

tersisih, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, ketulusan, 

mencintai lingkungan, tidak memaksakan kehendak, dan antibuli dan 

kekerasan. 
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B. Nasionalismee  

Nilai karakter nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, sosial, lingkungan fisik, budaya, politik, dan ekonomi, 

bangsa dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompok. Subnilai nasionalisme antara lain menjaga 

kekayaan budaya bangsa, apresiasi budaya bangsa sendiri, cinta tanah air, rela 

berkorban, unggul dan berprestasi, menjaga lingkungan, menghormati 

keragaman budaya suku dan agama, taat hukum, dan disiplin. 

C. Mandirii 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orangllain dannmempergunakan waktu, segala tenaga, dan pikiran, 

untuk merealisasikan mimpi, cita-cita, danhharapan. Subnilai mandiri antara 

lain daya juang, tangguh tahan banting, profesional, menjadi pembelajaran 

sepanjang hayat, kreatif, etos kerja (kerja keras), dan keberanian. 

D. Gotong Royongg 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama, menghargai semangat kerjasama, memberi 

bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan 

menjalin komunikasi dan persahabatan. Subnilai gotong royong antara lain 

kerjasama, menghargai, insklusif, musyawarah, mufakat, empati, solidaritas, 

anti diskriminasi, tolong menolong, sikap kerelawaan, anti kekerasan, dan 

komitmen atas keputusan bersama. 
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E. Integritass 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari pada perilaku 

dalam upaya menjadikan diri sendiri sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki kesetiaan dan 

komitmen pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Subnilai integritas antara 

lain komitmen moral, kejujuran, kesetiaan, setia, keadilan, anti korupsi, 

keteladanan, tanggung jawab, menghargai martabat individu, dan cinta pada 

kebenaran. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan 

penguatan pendidikan karakter merupakan suatu gerakan yang berupaya 

untuk terciptanya kepribadiaan siswa menjadi manusia yang memiliki 

karakter yang baik. 

 

2.1.6 Pendidikan Karakter 

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan 

(2011:7), menjelaskan pendidikan karakter bertujuan pertama, 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berpikiran baik, 

berperilaku baik, dan berbaik hati. Kedua, membangun bangsa yang 

berkarakter Pancasila. Ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar 

memiliki bangga pada bangsa dan negaranya, sikap percaya diri, serta 

mencintai umat manusia. 

Hendriana dan Jacobus (2016:26), menjelaskan pendidikan karakter 

bertujuan membentuk bangsa yang kompetitif, tangguh, berakhlak mulia, 

bermoral, bergotong royong, bertoleran, berjiwa patriotik, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan berkembang dinamis yang semuanya di 
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wujudkan oleh takwa dan iman kepada Tuhan Yang Esa berdasarkan 

pancasila. 

Menurut Frye (dalam Suyadi, 2013:6), pendidikan karakter sebagai, “A 

national movement creating schools that foster ethical, responsible, and 

caring young people by modeling and teaching good character through an 

emphasis on universal values that we all share”. Jadi, pendidikan karakter 

harus menjadi gerakan nasional yang mampu menjadikan sekolah sebagai 

tempat untuk membangun karakter peserta didik melalui pembelajaran dan 

pemodelan. Dengan pendidikan karakter, sekolah harus mampu membawa 

peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia. Di sisi lain, dengan 

pendidikan karakter mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan perilaku 

yang dilarang dan tercela. 

Setiawati (2017:348), menjelaskan pendidikan karakter berorientasi 

dari suatu karakter manusia yang bersumber dari nilai moral universal yang 

bersifat absolut sebagai nilai-nilai agama yang biasa disebut the golden rule. 

Dengan demikian, tujuan pelaksanaan pendidikan karakter akan berjalan 

dengan terarah apabila nilai-nilai karakter dasar tersebut dijadikan sebagai 

pijakan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter merupakan upaya yang dirancang secara berkesinambungan dan 

sistematis untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berlandaskan 

pada norma-norma luhur yang berlaku di dalam masyarakat. 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu oleh Dian Dwi Utami (2018) tentang Pembinaan 

Keagamaan terhadap Anak Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto 

menunjukkan bahwa tujuan pembinaan untuk menciptakan manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat bersosialisas dengan masyarakat dan 

diterima dengan baik. Materi yang diajarkan meliputi syariah, akidah, akhlak. 

Serta kegiatan keagamaan meliputi sholat wajib dan sunah berjamaah, membaca 

alqur’an, kegiatan hari besar Islam, dan kegiatan bulan ramadhan. Adapun tahap 

evaluasi dilakukan sebagai alat penilaian agar dapat terus melihat perkembangan 

anak panti asuhan, sehingga dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan 

mampu diserap dengan baik. 

Adapun perbedaan penelitian dari Dian Dwi Utami dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti mengenai peranan pantai asuhan putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter, 

dalam penelitian yang saya lakukan selaku peneliti ialah menggunakan respon dan 

partisipasi dari anak. Partisipasi anak dalam hal ini bertujuan ingin mengetahui 

secara langsung sejauh mana peranan panti asuhan dalam menumbuhkan nilai-

nilai karakter religius dan mandiri pada anak. 

Penelitian oleh Didik Priyanto (2017) tentang Manajemen 

Kepengasuhan Dalam Pengembangan Karakter Religius Anak Asuh (Studi Kasus 

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo) 

menunjukkan bahwa terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, Perencanaan program 

kepengasuhan adalah membuat program jangka panjang dan jangka pendek. 

Kedua, Pelaksanaan program kepengasuhan adalah terdiri dari tahapan 
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pengorganisasian, tahapan aktualisasi, tahapan pengawasan, dan tahapan 

memberikan kegiatan belajar mengajar. Ketiga, evaluasi program kepengasuhan 

adalah melalui beberapa tahap yakni tahap musyawarah pengasuh intern saja 

setiap seminggu sekali, musyawarah bersama antara pengasuh yang ada di dalam 

panti dan seluruh pengasuh atau pengurus yang ada di luar panti setiap sebulan 

sekali, dan musyawarah bersama yang melibatkan orang tua wali santri asuh 

setiap enam bulan sampai setahun sekali. 

Adapun perbedaan penelitian dari Didik Priyanto dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti mengenai peranan pantai asuhan putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter, 

dalam penelitian yang saya lakukan selaku peneliti ialah terdapat beberapa 

informan yakni Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo, Kepala 

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo, Pengasuh Panti Asuhan 

Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo, dan Anak Asuh Panti Asuhan Putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo. 

Herunnisa (2016) tentang Peranan Panti Asuhan dalam Membina 

Kemandirian Anak (Studi Kasus UPTD. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota 

Samarinda) menunjukkan bahwa peran panti dalam membina kemandirian anak 

terbagi menjadi empat kategori yakni pertama, pemberian pembinaan orientasi 

kepada anak  dengan cara mengarahkan dan memberikan pengenalan secara 

keseluruhan. Kedua, pembinaan kecakapan atau kemampuan yakni anak-anak 

dibiarkan berani bersikap dan mengambil keputusan sendiri. Ketiga, pembinaan 

kepribadian yakni dengan pelatihan dan pengarahan oleh pengasuh kepada anak. 

Keempat, pembinaan lapangan kepada anak panti dilakukan dengan memberikan 
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pelatihan kepada anak agar terbiasa dan terlatihhakankkebiasaan yang seharusnya 

dipatuhi di dalam panti. 

Adapun perbedaan penelitian dari Herunnisa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai peranan pantai asuhan putri Muhammadiyah 

Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter, dalam penelitian yang 

saya lakukan selaku peneliti ialah Peneliti tidak mengambil karakter mandiri 

dalam subkategori pemberian pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan atau 

kemampuan, pembinaan kepribadian anak dengan pelatihan dan pengarahan, dan 

pembinaan lapangan. Peneliti menggunakan nilai-nilai karakter religius dan 

mandiri dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anak. 

Penelitian oleh Dwita Ratih Natasha (2016) tentang Peran Pendidikan 

Panti Asuhan Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak (Studikasus: Panti 

Asuhan Aisyiyah Semarang) menunjukkan bahwa Peran pendidikan di panti 

asuhan Aisyiyah mempunyai peran panti dalam mengembangkan kemandirian 

anak. Upaya itu diwujudkan dalam 2 jenis pendidikan yaitu pendidikan formal 

dan pendidikan informal. Pendidikan formal berupa kegiatan sekolah pada 

umumnya dan kegiatan informal berupa pendidikan keterampilan dan pendidikan 

keagamaan. Pendidikan keterampilan berisikan kegiatan menjahit, membuat 

kerajinan tangan. Sedangkan pendidikan keagamaan berisikan kegiatan shalat 

berjamaah dan pengajian. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan kemandirian anak meliputi: 

a) faktor pendukung: adanya anak asuh, adanya wali, adanya pengasuh, dukungan 

masyarakat, tersedianya dana yang memadai, adanya sarana yang menunjang. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain, lingkungan luar dan sekolah.  
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Adapun perbedaan penelitian dari Dwita Ratih Natasha dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peranan pantai asuhan putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter, 

dalam penelitian yang saya lakukan selaku peneliti ialah peneliti tidak 

menggunakan dua program penyelenggara pendidikan yakni pendidikan formal 

dan pendidikan informal. Peneliti memusatkan pada seluruh kegiatan yang ada di 

dalam panti asuhan. Penjelasan-penjelasan diatas sebagaimana terlihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 1. Penelitian yang Relevan 

No. Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

1.  Dian Dwi Utami (2018) 

tentang Pembinaann 

Keagamaan terhadap 

Anak Panti Asuhan 

Dharmo Yuwono 

Purwokertoo 

Tujuan pembinaan 

untu menciptakan 

manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada 

Allah SWT. Materi 

yang diajarkan 

meliputi syariah, 

akidah, akhlak. Serta 

kegiatan keagamaan 

meliputi sholat wajib 

dan sunah berjamaah, 

membaca alqur’an, 

dan kegiatan hari 

besar Islam. Kegiatan 

bulan ramadhan, 

Adapun tahap evaluasi 

dilakukan sebagai alat 

penilaian agar dapat 

terus melihat 

perkembangan anak 

Peneliti 

menggunakan 

respon dann 

partisipasi dari 

anak. Partisipasi 

anak dalam hal ini 

bertujuan ingin 

mengetahui secara 

langsung sejauh 

mana peranan panti 

asuhan dalam 

menumbuhkan 

nilai-nilai karakter 

religius dan 

mandiri pada anak 

2. Didik Priyanto (2017) 

tentang 

Manajemenn 

Kepengasuhan dalam 

Pengembangan Karakter 

Religius Anak Asuh 

(Studi Kasus di Panti  

Pertama, perencanaan  

dengan membuat 

program jangka 

panjang dan jangka 

pendek.  

Kedua, Pelaksanaan 

terdiri dari tahapan  

 

Peneliti 

menggunakan 

beberapa informan 

yakni Pimpinan 

Daerah 

Muhammadiyah 

Kota Probolinggo,  
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No. Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

 Asuhan Muhammadiyah 

Putr Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo) 

pengorganisasian, 

aktualisasi, 

pengawasan, dan 

memberikan kegiatan 

belajar mengajar. 

Ketiga, evaluasi 

melalui beberapa 

tahap yakni tahap 

musyawarah pengasuh 

intern setiap seminggu 

sekali, musyawarah 

bersama antara 

pengasuh yang ada di 

dalam panti dan 

seluruh pengasuh atau 

pengurus yang ada di 

luar panti setiap 

sebulan sekali, dan 

musyawarah bersama 

yang melibatkan 

orang tua wali santri 

asuh setiap enam 

bulan sampai setahun 

sekali 

Kepala Panti 

Asuhan Putri 

Muhammadiyah 

Kota Probolinggo, 

Pengasuh Panti 

Asuhan Putri 

Muhammadiyah 

Kota 

Probolinggo,dan 

Anak Asuh Panti 

Asuhan Putri 

Muhammadiyah 

Kota Probolinggo 

3. Herunnisa (2016) tentang 

Peranan Panti Asuhan 

dalam Membina 

Kemandirian Anak 

(Studi Kasus UPTD. 

Panti Sosial Asuhan 

Anak Harapan Kota 

Samarinda)) 

Peran panti dalam 

membina kemandirian 

anak terbagi menjadi 

empat kategori yakni. 

Pertama, pemberian 

pembinaan orientasi 

kepada anak dengan 

cara mengarahkan dan 

memberikan 

pengenalan secara 

keseluruhan. Kedua, 

pembinaan kecakapan 

atau kemampuan 

yakni anak-anak 

dibiarkan berani 

bersikap dan 

mengambil keputusan 

sendiri. Ketiga, 

pembinaan 

kepribadian yakni 

dengan pelatihan dan 

pengarahan oleh  

Peneliti tidak 

mengambil 

karakter mandiri 

dalam subkategori 

pemberian 

pembinaan 

orientasi, 

pembinaan 

kecakapan atau 

kemampuan, 

pembinaan 

kepribadian anak 

dengan pelatihan 

dan pengarahan, 

dan pembinaan 

lapangan. Peneliti 

menggunakan 

nilai-nilai karakter 

religius dan 

mandiri dalam 

menumbuhkan 

nilai-nilai karakter 

pada anak. 
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pengasuh kepada 

anak. Keempat, 

pembinaan lapangan 

kepada anak panti 

dilakukan dengan 

selalu memberikan 

pelatihan kepada anak 

 

4. Dwita Ratih Natasha 

(2016) tentang Peran 

Pendidikan Panti Asuhan 

Dalam Mengembangkan 

Kemandirian Anak 

(Studikasus: Panti 

Asuhan Aisyiyah 

Semarang) 

Peran pendidikan di 

panti asuhan Aisyiyah 

mempunyai peran 

panti dalam 

mengembangkan 

kemandirian anak. 

Upaya itu diwujudkan 

dalam 2 jenis 

pendidikan yaitu 

pendidikan formal dan 

pendidikan informal. 

Faktor pendukung 

meliputi adanya anak 

asuh, adanya wali, 

adanya pengasuh, 

dukungan masyarakat, 

tersedianya dana yang 

memadai, adanya 

sarana yang 

menunjang. 

Sedangkan faktor 

penghambatnya antara 

lain, lingkungan luar 

dan sekolah.  

Peneliti tidak 

menggunakan dua 

program 

penyelenggara 

pendidikan yakni 

pendidikan formal 

dan pendidikan 

informal. Peneliti 

memusatkan pada 

seluruh kegiatan 

yang ada di dalam 

panti asuhan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia  Nomor 106/Huk/2009 Pasal 24 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial, bahwa peranan 

panti asuhan memiliki tanggungjawab untuk menumbuhkannnilai-nilai karakter 

religius dan mandiri pada anak yang sesuai dengan visi dan misi panti asuhan. 
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Tujuan penumbuhan nilai-nilai karakter ini guna menciptakan anak bangsa yang 

berkualitas. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 106/Huk/2009 Pasal 24 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti 

Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial 

Peranan Panti Asuhan 

Penumbuhan Karakter  

(Religus, Mandiri) 

Peranan Panti 

Asuhan Dalam 

menumbuhkan 

Nilai–Nilai 

Karakter 

Faktor Penghambat 

dan Faktor 

Pendudukung 

Peranan Panti 

Asuhan dalam 

Menumbuhkan 

Nilai-Nilai 

Karakter 

Solusi Mengatasi 

Hambatan yang 

Muncul dalam 

Pelaksanaan 

Peranan Panti 

Asuhan dalam 

Menumbuhkan 

Nilai-Nilai 

Karakter 

Visi Misi Panti Asuhan Putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo 

Berprinsip pada 

rujukan, pedoman, 

dan acuan Pimpinan 

Daerah 

Muhammadiyah. 

Dengan diberikan 

kegiatan mulai dari 

subuh sampai malam, 

yang terbagi dalam 

jadwal setiap 

harinya. 
 

Faktor pendudukung 

yakni keuangan panti, 

keterlibatan pengurus 

panti, fasilitas sarana 

dan prasarana, 

kegiatan anak. Faktor 

penghambat yakni 

sumber daya manusia 

minim, karakter anak, 

kesenjangan, keadaan 

anak, kegiatan lain  

  

Solusi mengatasi 

hambatan yang 

muncul yakni 

meminimalisir segala 

bentuk hambatan, 

selalu sabar, 

pembinaan anak, 

memotivasi anak, 

bertatap muka, dan di 

istiqomahkan 

 


