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ABSTRAK

Panti asuhan adalah Iembaga kesejahteraan sosial yang

bertanggungjawab memberikan pelayanan yang berdasarkan pada

profesi pekerjaan sosial. DaIam rangka mencapai tujuan

tersebut , anak-anak yatim, yatim piatu dan terlantar dibim-

bing oieh ibu asuh. Pengasuh diharapkan dapat membimbing anak

yang diasuhnya setrara baik, memahami masalah anak, dapat

mernenuhi kebutuhannya baik Iahir maupun batin. Namun kenya-

taannya berdasarkan wawancara penulis dengan pengasuh mereka

menga l ami hambatan da I am mernbimbing anak asuh.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penel itian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan kecendrungan permasalahan yang diha-

dapi pengasuh dalam mernahami masa lah anak asuh.

2. Untuk fnengungkapkan kecendrungan permasalahan yang diha-

dapi pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak asuh.

3. Untuk mengungkapkan kecendrungan permasalahan yang diha-

dapi pengasuh memberikan bimbingan dari segi waktu yanq

tersed ia.

sesuai dengan tujuan penel itian yang telah dikemukakan

di atas, maka dalam penetitian ini peneliti akan mengajukan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

I . Berapa persen pengasuh rnenga I arni hambatan da I am rnernaharni

rnasa I ah-masa I ah anak asuh.

I
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2.BerapaPersenpengasuhmengalamihambatandalammemenuhi

kebutuhan anak asuh.

3. Berapa persen pengasuh rnengalami hambatan memberikan bim-

bingan dari segi waktu yang tersedia'

SelanjutnyarnengenaipopulasidalamPenelitianini

adalah pengasuh-pengasuh pada panti asuhan Muhammadiyah /

Aisyryah Kotamadaya Padang Jumlah PoPulasi dalam penelitian

adalah 11 orang. Karena Populasi dari Penel itian ini tidak

besar dan mernungkinkan ditel iti seluruhnya, rnaka safnpelnya

adalah sensusr €trtinya seluruh populasi dijadikan sampel.

semua data dalam penel itian rni dikumpulkan dengan

menggunakan teknik wawancara, rnaka alat PengurnPul data yang

digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang terkumpul dalam

penel itian ini dianal isiE dengan menggunakan teknik pre5en-

tase.

Hasi I penel itian ini rnenun jukkan bahwa :

t. pengasuh mengalami hambatan dalam memahamj rnasalah-masalah

anak asuh.

2. Pengasuh mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan anak

asuh.

3. Pengasuh fnengalami hambatan memberikan bimbingan dari =egi

waktu yang ada.

Berdasarkan penemuan penelitian sePerti di atas penetiti

rnengernukakan saran-saran dalam rangka meningkatkan pelayanan

di panti asuhan, terutama ditujukan untuk para pengasuh yang
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).angsung memberikan pelayanan bimbingan kepada anak-anak

asuh. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengasuh hendaknya rnefnpunyai latar belakang pendidikan

psikologi, agar pengasuh dapat memberikan bimbingan de-

ngan baik

2. Agar pemerintah / swaEta dapat rneningkatkan bantuannya ba-

ik moriI, materil untuk kesejahteraan anak aEuh.

3. Hendaknya tenaga pengasuh yang mefnbimbing anak asuh, pefne-

rintah ikut memberikan kesejahteraannya sehingga menimbul-

bulkan motivasi untuk membimbing anak asuh.
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PENGANTAR

Penelitian rnerupakan salah satu karya ilmiah di

perguruan tinggi. Karya i Imiah ini harus di laksanakan

oleh dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu,

baik sebagai dosen rnaupun sebagai penel iti,

OIeh karena itu, Pusat Penelitj.an IKIP Padang

berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan pene-

iitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan

demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya

dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gernbira bahwa penelitian ini

telah dapat diselesaikan oleh penei iti dengan rnelalui

proses pemeriksaan dari TIM Peneliti Usul dan Laporan

Penelitian Pusiit IKIP Padang.
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BAE I

PENDAHULUAN

r-\, Latar Belakanq Masalah

Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam I ingkungan

masyarakat. Keluarga terdiri dari seorang ayah dan seorang

ibu serta beberapa orang anak. Dalam Iingkungan rumah tangga

pada hakekatnya merupakan suatu lembaga pendidikan InformaI.

Keutuhan keluarga akan sangat tergantung kepada eksistensi

ayah dan ibu yang berfungsi sebagai tulang punggung bagi

kelangsungan hidup anak. Ayah dan ibu bertanggungjawab sepe-

nuhnya memberi rnakan dan pakaian anak. Disamping itu orang

tua juga berkewajiban mendidik, membimbing dan rnengarahkan

anak, baik jalan pikiran serta perkembangan anak kearah yang

posi ti f .

I'lemang idealnya demikian, semua orang tua atau semua

keluarga selalu menginginkan agar anak-anaknya hidup dalam

keadaan sehat dan sempurna. Tingkat kecerdasannya tinggi,

kesehatannya terpelihara dan memperoleh kesempatan pendid'ikan

yang memadai.

Akan tetapi kenyataan tidak selalu demikian, dimana''

tidak semua anak bernasib baik. Masih terdapat ratusan bahkan

ri buan anak yang I emah menderi ta, dan ke I aparan . l"lereka

terlantar dan karena keterlantarannya itu mereka tidak rnem-
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punyai kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang baik

rohani, jasmani maupun sosialnya.

Menurut data yang ada pada kantor hJilayah Departemen

Sosial propinsi Sumatra Earat pada tahun 7987 . / 19BB di

Sumatra barat saja tercatat anak terlantar sebanyak 43.357

dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain mungkin

karena orang tua atau salah seorangnya meninggal dunia.

Dengan demikian anak akan mengalami kekosongan atau kehilan-

gan orang yang sernestinya sebagai pembela, pelindung yang

didambakan. Akibatnya anak menjadi yatim, yatim piatu dan

terlantar, terutama bagi anak yang keluarga terdekatnya tidak

ada atau tidak dapat memberikan perhatian secara baik.

llembina, membimbing serta mendidik anak terlantar ini

adalah tanggungjawab kita sebagai makhiuk tuhan. Setiap

pribadi dituntut untuk memelihara anak yatim. Sementara itu

dalam Undang-Undang dasar L943 fasal J4 dijelaskan "Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Sebagai manifestasi darr pemahaman dan penghayatan

terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dan didorong oleh

semangat moral yang tinggi serta tangungjawab sosial yang

besar dari bangsa Indonesia, maka timbul Iah usaha-usaha

perbaikan terhadap nasib para anak yatirn terlantar dan fakir

rniskin. Usaha-usaha tersebut telah tumbuh dan berkernbang

secara luas, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun
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melalui swadaya rnas,yarakat dengarr mendirikan Panti Asuhan.

Pan ti aEuhan ber tu j uan un tuk rnenyan tun i , rnerne I i hara dan

mendidik anak-anak yatim piatu atau terlantar, sehingga

mereka dapat pula memenuhi kebutuhannya baik pisik maupun

mental spritual.

Panti asuhan telah rnuncul sebagai salah satu aI ternatif

dari pemecahan masalah kesejahteraan anak dan remaja dalam

rangka rnenciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi kemanu-

siaan. Secara ufnurn kebutuhan anak yatim pada hakekatnya safna

dengan kebutuhan anak-anak lainnya. Anak yatim butuh kasih

sayang dan perlindungan, dia per-Iu pembinaan sikap rnental dan

perkernbangan ernosi yang terarah, terutama saat-saat menuju

rnasa rema j a yang penuh tan tangan .

DaIam rangka rnemberikan bimbingan kepada anak yatim

tesebut secara psikologis lebih sulit kalau dibandingkan

dengan anak-anak yang punya orang tua. Hal ini disebabkan

karena urnurnnya anak yatim ini kurang dapat kasih sayang dari

orang tuanya. Karena itu untuk membimbing anak asuh mernerlu-

kan kesabaran, ketabahan, dan mernakai pendekatan-pendekatan

yang sifatnya khusus dan edukatif. Di panti-panti asuhan anak

yatim dibimbing oleh ibu asuh. Para ibu asuh inilah yang

langsung berhadapan dengan anak yatim piatu tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Ibu

Asuh, mengatakan bahwa membimbing anak asuh rnernang agak

sul it bi 1a dibandingkan dengan anak-anak yang fnefnPunyai orang

tua. Lebih jauh dikemukakannya bahwa anak asuh nakal-nakaI,
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karenanya

kebutuhan

asuh Ratni

Dari

tangga I

k en ya taan

sukar un tuk rnernahami masa I ah-masa I ah, kebu tuhan-

dan 1 atar belakang

februari

mereka ( wawancara dengan Ibu

18

permasalahan ini. Hambatan-hambatan apa

dialami pengasuh dalam rnembimbing anak-anak

B. Identifikasi Masalah

L992 )

di atas rnuncul ide penulis untuk meneliti

yang

asuh.

seben a rn ya

Pada latar belakang masalah dikemukakan bahwa penelitian

ini akan mengungkapkan hambatan-hambatan yang dialamr penga-

suh dalam mernbimbing anak asuh pada Panti Asuhan luluhammadj,yah

/ Ai- sy iyah .

Kalau kita pelajari faktor-faktor yang rnenyebabkan

pengasuh mengalarni hambatan dalam membimbing anak asuh banyak

faktor yang melatar belakanginya. Adapun faktor-faktor yang

rnenqhambat pengasuh dalam memberikan pelayanan bimbingan

kepada anak asuh meLiputi: Pemahaman pengasuh terhadap anak

asuh yang sedang dibimbingnya. Dari seorang pengasuh yang

baik dituntut memaharni anak asuhnya, baik minat, kebutuhannya

ma5alah-masalah yang dialami dan dari I ingkungan keluarga

asal mereka. Dari kenyataan yang ada di Panti Asuhan umurnnya

anak asuh banyak jumlahnya dan mereka hanya dibimbing oleh 2

orang atau 1 orang pengasuh saja. Dapat dibayangkan betapa

sukarnya pengasuh memahami anak yang beraneka ragarn tersebut.

Disamping itu waktu yang tersedia oleh pengasuh juga

mempengaruhi berhasil tidaknya rnereka memberikan bimbingan.
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akan nlengakibatl<an anal( kurang mendapatkan perayanan yang me-

madai. Dari kenyataan yang ada banyak pengasuh yang tidak
dapal menghadapi anak secara baih artinya denElan waktu yang

banyak. Hal ini disebabkan karena pengasuh juga harus mernbagi

waktu mereka untuh kepentingan keluarga dan anak-anak mereka.

Faktor lain yanEi ikut mempenElaruhi penElasuh dalanr mem-

berikan bimbingan kepada anak asuh adarah adanya program

pelayanan. Program pelayanan adarah rencana pelayanan yang

akan diberikan kepada anak asuh, p€Layanan apa saja yang

harus dapat diterima anak asuh. Misalnya di panti asuhan

adanya pelayanan pemenuhan kebutuhan pisik, mental, sosial.
Para penElasuh bertanggunEii awab daran menberikan pelayanan-

pe Layanan t,ersebu t secara bai k .

Kenrudian faktor yang juga berpengaruh dalam menbinrbing

anak asuh adarah tersedianya fasiritas untuk membantu, dan

menbimbing anak asuh. l,lisalnya dalarn rangka membantu menEiem-

bangkan bakat anal< asuh seperti peraratan orah raga, ketram-

piIan, peralatan pendidikan dan sebagainya.

C. Pembatasan dan Perumusan t{asalah

Pada identifikasi masarah terah dijeraskan bahwa banyak

fahtor yang menghambat pengasuh dalam memberikan pelayanan

hepada anak asuh. Karena terbatasnya ltennampuan peneliti,
waktu pelaksanaan peneritian, dana penelitian maka peneriti
membatasi ruang Iingkup penelitian sebagai berikut:
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1

2

3

D

1

2

3

di

Hambatan yang ditemui pengasuh dalam mernahami masalah anak

asuh.

Hambatan yang ditemui pengasuh dalam memenuhi kebutuhan

anak asuh.

Hambatan yang ditemui pengasuh dari segi waktu yang terse-

dia untuk memberikan bimbingan.

Tujuan Penelitian

sesuai dengan pembatasan masalah yang terah dikemukakan

atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ,

Untuk rnengungkapkan kecendrunngan permasalahan yang diha-

dapi pengasuh da I am mernahami rnasa I ah anak asuh.

Untuk rnengungkapkan kecendrungan permasalahan yang diha-

dapi pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak asuh.

Untuk mengungkapkan kecendrungan perrnasalahan yang diha-

dapi pengasuh memberikan bimbingan dari segi waktu yang

tersed ia.

rtan aan Penel itianF.

sesuai dengan tujuan penel itian yang teiah drkemukakan

dr atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan

pertanyaan penel itian. Pertanyaan penel itian yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Berapa persen pengasuh rnengalami hambatan dalam memahami

rnasa l ah-masa I ah anak asuh.

2. Berapa persen pengasuh rnengalami hambatan dalam memenuhj.

kebutuhan anak asuh.

- '" '-rr 1'l"1iil'11
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3. Berapa persen pengasuh

bingan dari segi waktu

E. A s u rn s i

Supaya tidak terj adi

dalam penelitian ini, maka

asurnsi sebagai beri kut :

Pemahaman pengasuh

berpengaruh da I arn

Pemahaman pengasuh

Tersed i anya

anak asuh.

Hasi I

rnengalami hambatan memberikan bim-

yang tersedia.

kesa I ahan pengambi I an

penei i ti perlu membuat

kepu tusan

beberapa

1

2

3

I

2

3

H

da I am memahami rnasa I ah-rna.sa I ah anak

membimbing anak asuih.

terhadap kebutuhan anak asuh berpenga-

ruh da Iam rnernberikan bimbingan .

waktu yang cukup berpengaruh dalam membimbing

G. Keoun aan / Dampak Penelitian

penelitian ini diharapkan berguna sebagai

berikut

Input bagi pengurus Muhammadiyah / Ai,syiyah Kotarnadya

Padang dalam rangka membina panti asuhan

Input bagi pengurus panti asuhan Muhammadiyah

dalam rangka meningkatkan pembinaan pengasuh

dapat membimbing anak asuh dengan baik.

Sumbangan ilmiah dalam dunia iImu, khususnya

pendidikan.

Penjelasan Istilah

Untuk rnenghindari adanya pcnsfgiran

dap judul penelitian ini, perlu adanya

sehingga aclanya kesamaan konsep mengenai

/ Aisyiyah

agar mereka

dalam dunia

yang berbeda terha-

penj e I asan is ti I ah ,

judul :
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t

Hambatan. Menurut Depdikbud ( f989 z 293 ), hambatan ada-

iah halangan, rintangan. Dalam penel itian ini yang dimak-

sud dengan hambatan adalah halangan / rintangan yang di-

alami pengasuh dalam memberikan bimbingan kepada anak

asuh.

2. Pengasuh adalah seseorang / individu

memberikann bimbingan, asuhan kepada

di Panti Asuhan.

yang

anak

ditugaskan untuk

asuh yang berada



BAB II

STUDI I(EFUSTAKAAN

i:i. Haj ian Teoritis

.1. " l:::'t'tricle,'t-1.: r.atr [::1.1:t.t-t "[ .i,. t-t.::1-lt.i.f.sf.t.t. . i:'+. rr 1.. j. a ,:,; r..t lr r.: r'r cl ;;r .l a rrr [] El n (:l tl r- t. i. .,i r r

sernpit adalah sebuah gedung dimana didalamnya ditampung

seiumlah anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar lainnya

dalam jumlah yang relatif banyak. Anak-anak tersebut diasuh

oleh seorang atau lebih tenaga pengasuh yang bertugas sebagai

pengawa5 dan pelindung anak asuh dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa panti

asuhan merupakan wadah untuk rnenampung anak yatim, yatirn

piatu atau anak terlantar. Kepada anak asuh diberikan sernacam

pelayanan dalam bentuk rnakan, pakaian dan pendidikan.

Kemudian .nenurut Agus Sunarto ( lgBg : 65 ), mengemuka-

kan:

Panti Asuhan pada hakekatnya adalah suatu lembaga kese-
jahteraan sosial yang bertanggungjawab memberikan pela-
yanan kepada anak-anak asuh dalarn memenuhi kebutuhan
pisik, rnental, sosial , agar rnemperoleh kesempatan yang
luas tepat dan mernadai bagi perkembangan pribadinya.

Panti asuhan sebagai Iembaga kesejahteraan sosial yang

bertanggung jawab mernberikan pelayanan pengganti dalam rnerne-

nuhi kebutuhan pisik, mental dan sosial anak asuh, sehingga

rnereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai

bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharap-

9
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kan. Dalam operasionalnya panti asuhan sebagai Iembaga

kesejahteraan sosial harus mempunyai .

a. Program pelayanan

b. Kegiatan pelayanan

c. Tenaga pelaksana pelayanan

d. Fasilitas pelayanan

Panti asuhan sebagai tempat memberikan pelayanan peng-

ganti berarti rnenggantikan fungsi keluarga yang rnernang tidak

berfungsi secara wajar karena disebabkan oleh berbagai aspek.

Panti asuhan dalam kedudukannya sebagai unsur pengganti

keluarga tersebut memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan anak

untuk :

a. Mengalami pertumbuhan pisik secara wajar.

b. llemperoleh kesempatan dalam usaha pengembangan rnenLal dan

daya pikir, sehingga anak asuh dapat menjadi dewasa setrara

ma tang .

c. Plelaksanakan peranan sosialnya sesuai dengan tuntutan

i ingkungannya.

Panti asuhan sebagai lembaga yang berfungsi mernberrkan

pelayanan pengganti seIaIu rnengusahakan agar pelayanan yang

mende-

rne ra5a

sayang

peranan

diberikan kepada anak asuh menyamai atau paling tidak

kati suasana dalam keluarga, sehingga anak asuh akan

sebagai anak yang tinggal dalam keluarganya sendiri.

Anak asuh diharapkan menerima perhatian dan kasih

secara wajar dari pengasuh dan dapat menjalankan
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teman sebaya serta rnasyarakat sek i tarnya.

Penqasuh. Menurut2. Syarat-Svarat Tenaqa Agus Sunarto

( 1989 z 70 ) keluarga yang diterima sebagai tenaga pengasuh

adalah:

Keluarga yang lengkap terdiri dari Eepasang suami istri
sebagai keluarga muslim yang taat beribadat mempunyai
keturunan, pendidikan tenaga pengasuh minimal setingkat
SMTA, memiliki pengetahuan dasar dan pengalaman dibidang
pekerjaan sosial memitiki minat dan dedikasi serta
pengabdian kepada Panti asuhan, sehat jasmani dan rohani
memahami tugas dan kewajiban sebagai pengasuh Panti
asuhan dan bersedia menanda tangani dan mentaati perjan-
jian serta peraturan keluarga asuh di dalam Panti asu-
han.

Berdasarkan pendapat di atas terlihat bahwa pengasuh

pada panti asuhan adalah orang yang muslirn yang taat beriba-

dat, punya pengetahuan dalam bidang pekerjaan sosial dan

bertanggung jawab terhadap anak asuh yang dibimbingnya,

3.Tuqas Dan Kewajiban Tenaqg Penqasuh. Menurut Agus

Sunarto ( 1989 : 70 ), tugas dan kewajiban tenaga pengasuh

adalah:

Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pisik,
mental spritual, sosial bagi anak-anakr'memahami maEa-
lah-masalah yang dialami anak asuh dan berusaha memberi-
kan bantuan pemecahannya dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia baik di dalam rnaupun di luar panti
asuhan, mampu rnenggunakan semaximal mungkin segala
fasilitas yang diterirnanya sebagai keluarga asuh untuk
peningkatan pelayanan anak asuh r fiElaksanakan berbagai
jenis pencatatan yang berhubungan Cengan proses pelaya-
nan anak asuh, ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan rutin
rnaupun insidental, baik cii dalam rnaupun di luar panti
asuhan yang berhubungan derrgan pelayanan anak asuh
rnengatur kehidupan keluar=ga sedemikian rupa sehingga
anak asuh merasa arnan dan tentram didalam tanggungjawab
asuhannya.
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Darr pendapat dr atas terl ihat bahwa para pengasuh

bertanggungjawab penuh terhadap anak asuh baik di daIam

maupun di luar panti asuhan. Para pengasuh bertanggung jawab

terhadap pemenuhan kebutuhan pisik, mental dan sosial anak

asuh. SegaIa fa=ilitas yang diterima pengasuh digunakan untuk

kesejahteraan anak asuh.

Berdasarkan pendapat di atas juga terlihat bahwa penqa-

suh bertugas rnemahami masalah-masalah anak asuh. Dengan

pemahaman pengasuh terhadap masalah anak asuh akan rnembantu

dalam membimbing mereka. Untuk itu kepada pengasuh sangat

dituntut untuk mengetahui permasalahan anak asuh. Sebagaimana

krta ketahui bahwa setiap individu dalam kehidupannya rnenga-

I ami masa I ah yang bermacam-macam. lvlenuru t Syahri I ( 19BO )

rnasalah-masalah dapat dikelompokkan sebagai berikut I masalah

belajar, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, rnasalah

penggunaan waktu senggang, rnasalah sosial dan masalah priba-

di.

Berdasarkan pengelompokkan masalalr di atas maka kami

berasumsi bahwa hambatan yang dialami pengasuh dalarn membim-

bing anak asuh juga disebabkan oleh kurangnya pemaharnarr

pengasuh tentang masalah-masalah yang dialami anak asuh.

Dalam kelancaran membimbing anak asuh di panti asuhan

tersedianya prasarana yang meliputi : peralatan kantor,

peralatan asrama, peralatan pendidikan, olah raga dan rekrea-

si, peralatan tempat ibadah, papan nama panti asuhan, air,
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penerangan dan sebaElainya. Dana panti asuhan berasal dari
persyarihatan, subsidi dari pemerintah bail< pusat maupun

daerah, bantuan donatur swadaya panti asuhan dan bantuan lain
yang tidak mengikat.

Anak asuh yang berada pada pada panti asuhan itu biasa-

nya nereka mempunyai siltap ( tingkah laku ), masalah, kebutu-

han, hetrampilan, minat yang berbeda satu sama Iainnya,

artinya disini masing-rnasinEi anah terdapat perbedaan dengan

anak lain. Karena itu dalam memberikan pelayanan bimbingan,

bantuan l<epada anak asuh, ibu asuh mestilah menperhatikan

perbedaan individu anak-anak asuh. Mereka diberikan bantuan,

b imb ingan sesuai dengan l<e inElinan / harapan mereka. Hereka

diarahltan untuk melal<ukan kegiatan-kegiatan atau ketranpilan

sesuai denBan bal<at dan rninatnya. Panti asuhan pada akhirnya

dapat menciptakan anak-anak asuh menjadi orang yang baik,

dapat memiliki ketrampila.n ekonomis produktif sebagai bekal

sumber pencaharian, lapangan I<erja dan pengembangan kreatifi-
tas anak asuh.

Pada baEian terdahulu tadi telah diuraikan tugas dan

kewajiban tenaga pengasuh, dimana dia berkewajiban dan ber-

tanggungjawab dalann memenuhi kebutuhan baik pisik, mental

sosial, juga pengasuh dituntut untuk nemahami masalah-masalah

anak. Berhasilnya pengasuh dalam membimbing anak asuh sangat

tergantung pada pemahaman mereka tentang masalah-masalah yanEl

dialami anak asuh. Disamping itu pengasuh juga dituntut untuk

nematrami hebutuhan anak asuhnya, &p& ltebutuhan yang utama
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manusia yang mesti dipenuhi yaitu : kebutuhan fisiologis,

kebutuhan rasa aman, kebutuhan kaEih sayang, kebutuhan peng-

hargaan, kebutuhan aktual isasi, kebutuhan untuk mengetahui

dan mengerti, kebutuhan eEtetis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut

harus ada dalam diri setiap rnanusia, tanpa adanya kebutuhan-

kebutuhan tersebut maka akan terjadi semacam ketimpangan dan

manusia itu tidak akan merasa puas apabila salah satu tidak

terpenuhi. Sebagai manusia yang normal mereka butuh makan,

kaEih sayang, pendidikan, rasa arnan dan sebagainya.

DaIam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas menurut

Maslow adanya tingkatan kebutuhan yang mesti dipenuhi secara

bertingkat. Maksudnya disini kebutuhan dasar harus dipenuhi

terlebih dahulu kemudian baru meningkat kepada kebutuhan yang

lebih tinggi tingkatannya.

Planusia harus melakukan aktifitas-aktifitas tertentu

untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Sehingga Eernua

aktifitas dan kegiatan manusia bertujuan untuk rnerealisasikan

kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat menjadi dorongan bagi

individu untuk berbuat dan bertingkah laku. HaI inilah dina

makan teori motivasi oleh Maslow ( dalam Jonikanto lelariman

L?AZt23):
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rarki, dimana kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya
hanya dapat diwujudkan jika kebutuhan sebelumnya yang
lebih rendah sudah terpenuhi.

Kemudian faktor yang berpengaruh dalam membimbing anak

asuh ditentukan oleh waktu yang tersedia untuk memberikan

bimbingan. Pengasuh sebetulnya diharapkan sebagian besar

waktunya untuk selalu rnemperhatikan anak yang diasuhnya.

Pengasuh apabila banyak melakukan kegiatan di Iuar panti

asuhan akan mengakibatkan anak asuh kurang diperhatikan.

sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang berada di panti

asuhan ini besar jumlahnya, mereka sering dibimbing oleh satu

atau dua orang pengasuh saja. Betapa sukarnya membimbing anak

asuh yang berbeda dari berbagai segi. Untuk itu pengasuh

diharapkan menyediakan waktunya Iebih banyak untuk rnemperha-

tikan anak asuh yang dibimbingnya. Kenyataan kita lihat para

pengasuh rnereka juga menyediakan waktunya untuk kepentingan

keluarga, sebagai seorang pengasuh sebetulnya dia harus dapat

membagi waktunya untuk kepentingan keluarga dan kepentingan

anak asuh. Antara kepentingan keluarga dan kepentingan rnem-

bimbing anak asuh sernestinya disejalankan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pernbagian waktu ini [,rlinarno Surachmad

( 1980 z 23 ) berpendapat :

Kalau saudara membiasakan hidup teratur dan mengerjakan
sernua jenis pekerjaan pada waktu, ternpat dan rnenurut ja-
lan semestinya, saudara tidak akan mengalami kesukaran
apabila menghadapi palajaran dan pekerjaan Sauda-
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waktu yang telah ada.

Berdasarkan pendapat di atas setiap individu harus dapat

rnembagi waktu dengan baik, dalam setiap pekerjaan yang dilak-

sanakan. Dalam haI ini pengasuh dituntut untuk dapat membagi

waktu antara kepentingan keluarga dan kepentingan anak asuh.

B. Keranqka Konseptual.

Pada bagian pertama telah dikemukakan bahwa penelitian

ini bertujuan untuk mengungkapkan hambatan yang dialami

pengasuh dalam membimbing anak asuh pada panti asuhan Muham-

madiyah / Ai"sy iyah da I am daerah Kotamadya Padang .

Panti asuhan sebagai Iembaga kesejahteraan sosial

bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam meme-

nuhi kebutuhan pisik, mental dan sosial anak asuh. Anak asuh

dibimbing Iangsung oleh ibu asuh, dimana pengasuh bertang-

gungjawab dalam rangka memenuhi kebutuhan pisik, mental dan

sosial anak. Disamping itu pengasuh haruslah mengetahui

perrnasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak yang dia-

suhnya, dan berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

anak asuh. Pemahaman pengasuh mengenai masalah-masalah anak

asuh berpengaruh dalam membimbing mereka. Bimbingan yang akan

diberikan kepada anak asuh hendaknya dapat rnembantu anak

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian faktor

yang berpengaruh dalam membimbing anak asuh ditentukan oleh

waktu yang tersedia. Pengasuh dituntut untuk membagi waktu

antara kepentingan keluarga dengan kepentingan anak yang
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diasuhnya. Pengasuh terlalu banyak pekerjaan di luar pantr

asuhan akan berpengaruh terhadap anak yang dibimbingnyat

apalagi anak di panti asuhan besar jumlahnya.

Berpijak pada Iandasan teoritis seperti telah dikemuka-

kan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini

secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

Hambatan

Peng asu h
1

2
3

Memahami masalah anak asuh
Memenuhi kebutuhan anak
Terbatasnya u.lak tu

anak
asuh

. ' ":'. 1i::iii.,'l'r" i'l{!)'l'\\

N\ii-ir'''"' - - .. ;1iri{--r
tpi lt) F'\ i''



1B

BAB III

METODOLOGI

A. Rancanqan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini "Hambatan yang dr-

alami pengasuh dalam rnembimbing anak asuh pada Panti Asuhan

Muhammadiyah / Aisyiyah dalam Daerah Kotamadya Padang". Pene

Iitian ini bersifat apa adanya hambatan yang dialami pengasuh

dalam membimbing anak-anak asuh. Karena itu rancangannya

mengikuti pola penel itian expost de facto. DaIam penel itian

j.ni penel iti menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta yang

ada di Iapangan sebagaimana yang ditemukan Eekarang.

B. Popul asi Dan Sarnpel

1. PopuIasi, Sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan

penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian

in i ada l ah pengasuh-pengasuh pada pan ti asuhan lluhammad iyah /

Aisyryah dalam daerah Kotarnadya Padang. Jumlah popuiasi

dalam penel itian ini adalah 11 orang

2. Sampel . Karena populasi dari penel itian ini trdak

besar dan mernungkinkan ditel itr seluruhnya, maka

adalah sensusr dtrtinya seluruh populasi dijadikan

Untuk lebih jelasnya sarnpel dalam penelitian ini

sebagai berikut:

sampe I

sampel.

adalah

. ..'r qtI'rii'':Ttlll ll'
i/\l\-11( 
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TABEL I

POPULASI DAN SAMPEL

No : Panti asuhan Jml Pengasuh: Ket

1
2
3
4
5

Koto Tangah
Ampang
Nairgga I o
Pauh I X

Pauh V

2 orang
2 orang
2 orang
.3 orang
2 or-ang

Jumlah 11 orang

1 . Jenis Data.

dalarn penelitian ini,

ti :

C. Jenis Dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan yang akan

d i bu tuhkanmaka jenis data yang

a. Informasi tentang hambatan pengasuh dalam memahami rnasalah

masalah anak asuhr frBliputi :

1). Hambatan memahami masalah anak dalam belajar.

2). Hambatan membantu anak belajar di rumah.

3). Hambatan menylrrulr anak menggunakan waktu senggangnya

dengan kegiatan yang bermartfaat.

4). Hambatan memahami masalah anak dengan teman sebayanya.

belakang keluarga.Hambatan rnengetahui latar

dicapai

melipu-

s).

6).

7).

Hambatan memperhati kan

Hambatan mempertratil"lan

keseira tan j asman i anak .

kesehat.en rohani anak.
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b. Informasi tentang hambatan pengasuh dalam memenuhi kebu-

tuhan anak asuh.

1). Hambatan rnemenuhi kebutuhan makanan anak asuh.

2). Harnbatan memenuhi kebutuhan pakaian anak asuh.

3). Hambatan menjaga keamanan anak asuh.

4). Hambatan memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh.

5). Hambatan memahami bakat, minat anak asuh

c. Inforrnasi tentang hambatan pengasuh dalam memberikan bim-

bingan dari segi waktu yang tersedia

2. Surnber Data. Semua data dalam penel itian ini dapat

diperoleh dari responden yang meliputi :

a . Da ta rnengenai hambatan pengasuh da I am rnernahami masa I ah

anak asuh.

b. Data rnengenai hambatan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan

anak asuh,

c. Data mengenai hambatan pengasuh dalam memberikan bimbing-

an dari segi waktu yang tersedia.

D. Teknik Dan Alat Penqumpul Data

1. Teknik. Semua data dalam penelitian ini dikumpulkan

dengan

memakai

menggunakan teknik wawancara. Pertimbangan dalam

teknik wawancara adalah :

a

b

Responden dalam penelitian ini sedikit, sehingga memung-

kinkan diwawancarai seluruhnya.

Dapat memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya tentang

masalah yang diteliti.



Penqumpu I Data. Sesuai dengan

penelitian ini, maka alat yang

teknik yang

d igunakan

2L

d igu-

adalah

pedoman

E. Tekni Ana I isis Data

Data yang terkumpul

dengan menggunakan teknik

adalah :

F

2

nakan

trlt-

F=

N=

Adapun

ada I ah

AIat

dalarn

wawancara.

dalam penel itian ini dianal isis

persentase, rurnus yang digunakan

P xIOOZ

Persen tase

Frekwensi gejala yang muncul

JumIah responden

langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data ini

sebagai berikut:

N

b

a

tr

Editing data dilakukan untuk melihat

purnaan, kejelasan dan benar tidaknya

yang masuk atau terkurnpul.

Koding data adaiah mengklasifikasikan

menurut macarnnya, terutama bag i data

atau memeriksa kesem-

pengisian dari data

jawaban responden

yang jawabannya be-

Ium dik tasifikasikan.

lvlengadakan tabulaEi d,ata, yaitu data yang sudah diklasi-

fikasikan disajikan ke dalam tabel untuk selanjutnya di-

adakan pengolahan.

l

I



F Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan
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dengan dukungan dana OPF

I

PusIit IKiP Padang. Adapun tahap-tahapannya adalah sebagai

berrkut

Pengajuan usulan

Langkah pertamanya adalah mengajukan usulan peneliti-

an ini ke FakuItas, dan setelah disetujui Bapak Dekan usu-

Ian ini diteruskan ke Pusat Penelitian IKIP Padang yang

langsung sebagai pendukung dana. Kemudian usulan diterima

Pusat penelitian IKIP Padang.

Pernan tapan usu I an

Setelah ada kepastian bahwa usulan ini dapat disetu-

jui baik masalah, rnaupun pembiayaannya, maka usulan dire-

visi dalam arti lebih dioperasionalkan agar lebih memper-

mudah dan lebih terarah pelakEanaannya sesuai dengan

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Langkah-

langkah dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pendahuluan terhadap objek penelitian dalam rang-

ka rnencari bahan-bahan guna penyusunan instrurnen pene-

I itian. Disarnping itu juga rnenjajaki populasi dan sarn-

pe I dari pene I i tian .

b, Setelah bahan-bahan diperoleh dan dipelajari, maka di

buatlah instrumen penelitian. Bersamaan dengan itu ju-

ga menyelesaikan administrasi dan memperbanyak instru-

rnen serta keperluan Iain yang mendukung terlaksananya

2
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penel itian ini terutama dalam pengumpulan data.

Uji coba dan revisi instrumen penelitian

Setelah instrurnen selesai dibuat, instrumen itu di

uji coba untuk melihat apakah instrumen tersebut sudah

baik atau belum dalam arti apakah responden rnemahami per-

tanyaan dan tidak menimbulkan kesalahan data yang d i per-

danoleh. Uji coba ini dilakukan pada 2 orang pengasuh

bukan sebagai responden. Ternyata dari hasi I uj i coba ti-

dak terdapat kekurangan dan kesalahan yang berarti.

Pengumpulan data

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data tentang

hambatan yang dialami pengasuh dalam membimbing anak asuh

pada panti Asuhan Muhammadiyah / Aisyiyah Kotamadya

padang. Pada tahap pengumpulan data ini tidak terjadi

hambatan yang berarti dan data dapat terkumpul dengan Ian-

car. setelah data terkumpul seluruhnya, maka dianalisis

s,esuai dengan teknik yang sudah ditentukan. Kemudian hasil

analisis tersebuL juga dibahas.

Penul isan laporan

Penulisan laporan ( draft ) sebenarnya sudah dimulai

sejak pengumpulan data. khususnya Bab I, II, IiI. Setelah

penelitian selesai maka dilanjutkan untuk menulis Bab IV

dan v. setelah draft dibuat dan didiskusikan dengan kon-

konsultan. Setelah draft ini disetujui konsultan dan Pusat

PeneI itian, maka Iaporan ini digandakan dan didistribusi-

kan pada yang berhak fnenerimenya. Dengan demikian kegiatan
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peneirtian rni sudah beraklrrr.

Keterba tasan

Peneliti menyadari bahwa penel itran ini mempunyai keter-

batasan sehingga akan berpengaruh pada nilai hasiinya. AcJapun

keterbatasan yang sangat dirasakan terletak pada instrumen

( alat ukur ) yang dipergunakan. Penelitian ini tidak menggu-

nakan alat ukur yang terstandar, tetapi alat ukur yang dibuat

sendiri. Disamprng itu penelitian ini juga tidak bisa menel i-

tr seluruh aspek mengenai hambatan-hambatan yang dialami

pengasuh dalam membirnbing anak asuh pada panti asuhan Muham-

madiyah / Ai-syiyah Kotarnadya Padang. Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan dana, waktu yang tersedia. Disamping itu juga

ada hambatan-hambatan kecil, namun tidak mengganggu terse-

lenggaranya penel rtian ini karena bisa diatasr dengan bail.l ,



BAB IV

ANALISIS DAN PEI,IBAHASAN

A. Analisis

Berdasarkan perurnusan masalah dan tujuan penelrtian yang

hendak dicapai serta pertanyaan penelitian yang hendak diJa-

wab, sebagairnana yang telah dikemukakan terdahulu. Pada bab

IV ini penel iti ingin rnengemu!.:akan hasi I yang diperoleh

selama mengadakan penel i tian.

Adapun hasil penelitian yang akan dikemukakan menyangkut

hambatan yang dialami pengasuh dalam rnembimbing anak asuh

pada panti asuhan Muhammadiyah / Aisyiyah dalam daerah Kota-

madya Padang.

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggu-

nakan teknik persentase seperti di bawah ini :

1. Data mengenai hambatan yang ditemui pengasuh dalam memaha-

mi masalah anak-anak asuh.

2. Data mengenai hambatan yang ditemui pengasuh dalam meme-

nuhi kebutuhan anak asuh

3. Data rnengenai hambatan yang ditemui pengasuh dari segi

waktu yang tersedia, un!.uk memberikan bimbingan.

25
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I . Hamba tan da I am memahami masa I ah-masa I ah anak asuh

TABEL I I

HAIIBATAN DALAM MEMAHAPII

MASALAH ANAK ASUH

No: Aspek yang diteliti : Al ternati f jwb : F I
t.

2:
T.

8:

Plenga I ami hamba ten
anak asuh
Plengalami hambatan
masalah dlm belajar
Penyebab mengalami

memb i mb ing

memahami

hamba tan

.ya

. tidak

.ya

. tidak

. banyak anak

a
b
a
b
a
b

: 1! LO07.

LOOZ

: 8L r82
: 18, 1B

z 27 ,27
: .27 ,27

?7 t27

18. r8
LOO7.

45,45

: 36.55

: 18,lB
: 36,36

lB,1g
45,45
LOOZ

45,45
27,27
27,27
45,45
56, J6
l8, lB
LOOZ

I OO7.
18, lB

at,g2
LOOZ

: 81 , 82

: lE, 18

: 45,45

54,55
55,36
63 ,64
LOOZ

LOO't

I

o
1

o
I
2Iatar be Iakang :

yang berbeda4 ; Usaha memecahkan rnasa I ah

5 : l4engalami hambatan nrembantu
anak belajar di rumatr

6 : Penyebab mengalami hambatan

7 : Usaha memecahkan maselah blj

: a.mencari
b. memberi

an
c . min ta ban tuan :

anak pandai
d. tdk ada usaha :

: a.ya :
: b. tidak .
: a.kurang perleng:

kapan
b.kurang kemam- :

puan
c . kenaka I an anak :

: a . rnin ta ban tuan :
anak pandai

b.membantu anak:
c. tidak ada ugaha
a. ya
b. tidak
a. anak banyak
b. anak naka I
c . anak suka main:

: a. pembagian wak tu
b. d iarahkan :
c. tdk ada usaha :

: a. Ya i
: b. tidak :
: a. banyaknya anak:
: a. di.skorld isu- :

ruh pulang
: b. diarahkan :
: a.ya :

b. tidak :
: a.latar belakang:

berbeda
b. orang tua nre- :

n ingga I
: a.berdialog dgn :

orang lain
b. tidak ada usa-:

: a.ya 2

: b. trdak :
: a.ya :
: b. trdak :
: a. banyaknya :

anak

buku : 3
dorong: 5

I'lenga I ami hamba tan menyuruh .
anak menggunakan waktu senggang:
Penyebab mengalami hambatan :

lO : Usaha memecahkan rnasa I ah

1

3

2
I
o
5

4

2
4

I

2
5
I
o
5
5
3
5
4
2
t
o

9

1l
2

I
11
o
I

2

5

I

Hengalamai hamabatan memahami
masalah anak dgn teman
Penyebab mengalami hambatan
Usaha memecahkan masalah

L4 : Mengalami kesul itan mengetahui
Iatar beakang anak

fS : Penyebab mengalami hambatan

l5 : Usaha memecahkan masalah

ll :

t1

15 :

L7

l8

19

Mengalami kesul itan memperhati
kan keseha tan j asrnan i anak
Menga I arni kesu I i tan memperha t i
kan kesehatan rohani anak
Penyebab mengalami hambatan

6:
4:
7:
tl :

Oi
1l :

I
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Berdasarkan tabel I I terl ihat bahwa pengasuh mengalami

hambatan da I am rnembimbing anak asuh. Se I uruh pengasuh ( 1OO7. )

rnengatakan mereka mengalami hambatan dalarn membimbing anak-

anak asuh.

Adapun hambatan yang dialami pengasuh adalah hambatan

dalam memahami masalah anak dalam belajar. Sebanyak 11 orang

( 1OO7. ) pengasuh rnengalami hambatan dalam memahami masalah

anak dalam belajar. Pengasuh mengalami hambatan dalam rnemaha-

mi masalah anak dalam belajar disebabkan karena banyaknya

anak, 9 orang ( BLTB2Z ) pengasuh mengatakannya, dan pengasuh

menjawab karena latar belakang anak yang berbeda sebanyak 2

orang ( 18r78Z ). Adapun usaha yang dilakukan penqasuh untuk

rnengatasi masalah anak yanq rnengalami kesulitan dalam belajar

adalah mencarikan buku 3 orang ( 271277. ), memberikan doron-

El an 3 oranq ( 27 1277. ) , rninta bantuan kawannya yang lebih

pandai 3 orang ( 27 1272 ), dan tidak ada usaha sarna sekali

sebanyak 2 orang ( 18'18 7. )

Dalam membantu anak belajar di rumahr sBluruh pengasuh

mengalami hambatan, yaitu 11 orang ( 1OO7. ). Penyebab penga-

suh mengalarni hambatan yaitu kurangnya perlengkaPan sebanyak

5 crrang ( 45 r43lZ ), dan yang mengatakan kurangnya kemampuan

sebanyak 4 orang ( 36 1367. ) . Pengasuh juga mengatakan Penye-

bab yang Iarn yaitu kenakalan anak. sebanyak 2 orang (18rlA)

pengasuh mengatakan demikian. Kemudian usaha yang dilakukan

pengasuh untuk membantu memecahkan masalah anak untuk bela-
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Jar dr rumah adaIah, pengasuh rninta bantuan anak yang pandai

sebanyak 4 orang ( 36 136Z ) , pengasuh yang Iangsung membantu

sebanyak 2 orang ( lBrLeZ ). pengasuh yang tidak membantu

anak belajar di rumah sebanyak 5 orang ( 45r4SZ ).

Hambatan yang Iain dialami pengasuh yaitu dalam rangka

menyuruh anak untuk menggunakan waktu Eenggangnya. Dimana

sebanyak 11 orang ( IOOZ. ) pengasuh rnengalami harnbatan.

Penyebab mengalami hambatan adarah karena anak banyak. se

banyak 5 orang ( 45 r452 ) pengasuh rnengatakan dernikian.

penyebab Iain adalah karena anak nakaI, J orang ( 27,z7z )

pengasuh mengatakan anak naka I , dan pengasuh rnengatakan

bahwa anak suka bermain sa j a, 3 orang ( 27 ,z7z ) . r,lengenai

usaha yang diiakukan pengasuh agar anak dapat menggunakan

waktu senggangnya adalah dengan mernbuatkan jadwal pembagian

waktu, 5 orang ( 45r4SZ ) pengasuh mengatakan dengan membuat

jadwal kegiatan anak. selanjutnya pengasuh t{embujuk anak

anak agar rnenggunakan waktu senggangnya sebanyak sebanyak 4

orang ( 56136]/ )- Dan tidak ada usaha yang dilakukan penga-

suh yaitu 2 orang ( lB rlBZ ).

Kemudian hambatan yang juga dialami pengasuh yaitu dari

segi memahami masalah anak dengan teman temannya. seluruh

pengasuh, 11 orang ( rooz ) mengatakan mengalami hambatan

memahami masalah dengan temannya. penyebab pengasuh mengala-

mj- hambatan adalah banyaknya anak. pengasuh mengatakan karena

banyaknya anak 11 orang ( 1OO ). Usaha yang dilakukan penga_

" -r Iiir\l:''ii\lil 
i*!

.r, \ i
i .E'"\--r :i t ' 6. 1r r i i.

{r/ i- 1-- !
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g,uh un tuk mefnecahkan rnaE,a I ah anak dengan temannya yai tu

disuruh pulang. pengasuh rnengatakan menyuruh pulang 2 orang

( 18 rLE z ). Pengasuh memanggil dan mengarahkan sebanyak 9

orang ( AI.AZZ ).

Kesulitan yang juga dialami pengasuh yaitu rnengetahui

Iatar belakang anak. Seluruh pengasuh mengalami hambatan

dalam mengetahui Iatar belakang anak, 11 orang ( 1OO7. ). Hal

ini disebabkan karena anak berasal dari Iatar belakang yang

berbeda. Pengasuh fnengatakan latar betakang anak berbeda

sebanyak I orang ( aL.a27. ), dan 2 orang ( r8rLBZ ) mengata-

kan orang tuanya meninggal . Usaha yang di Iakukan untuk

rnengetahui Iatar belakang anak adalah berdialog dengan orang

lain. Sebanyak 5 orang ( 45r45.Z ) pengasuh mengatakan demi-

kian dan 6 orang ( 54 ,342 ) pengasuh rnengatakan tidak ada

usaha.

Pengasuh mengalami hambatan dalam meperhatikan keseha-

tan jasmani anak sebanyak 4 orang ( 36 1367. ) pengasuh

mengalami hambatan, dan 7 orang ( 631647. ) pengasuh tidak

mengalami hambatan rnernperhatikan kesehatan jasmani anak.

Se I arr j utnya da I am rnemPerhati kan kesehatan rohan i anak penga-

suh rnengalami hambatan dan seluruh pengasuh 11 orang ( 1OO7.)

mengatakan mengalami hambatan. HaI ini disebabkan karena

anak banyak.
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2. Hambatan dalam memahamr kebutuhan anak asuh

TABEL I I I

HAPIBATAN DALAPI PIEI"IENUH i

KEBUTUHAN ANAK ASUH

No : Aspek yang ditelitr Alternatif jwb : F :

1

2

3 : Usaha rnemecahkan masa I ah

llenga I ami hambatan memenuhi
kebutuhan makanan
Penyebab mengalami hambatan

Menga I ami hamba tan mernenuhi
kebutuhan pakaian anak asuh
Penyebab menga I ami harnba tan

l'1enga Iami hambatan memenuhi
kebuLuhan pendidikan anak
Penyebab mengalami hambatan
Usaha mernecahkan masa I ah

: a.ya :
: b. tidak :

: a. kekurangan :

dana
b. dana cukup :

: a. minta sumbang-:
an dari masya.

:b.tdk ada usaha :

: a-ya :

: b. tidak :

: a, kekurangan :
dana

b.kurang dona- :
tur

: a.minta sumba- :
n9an

b.memanfaatkan:
apa adanya

: a-ya :

: b. tidak :

: a. banyaknya :
anak

: a.membuat pi- :

ket harian
b. sering mengo-:

trol anak
: a.ya :
: b.tidak :

: kekurangan dana:
: min ta sumbangan:

rnasyarakat
: a.ya :
: b. tidak :
: a. kekurangan :

alat-alat
b.tenaga kusus :

belum ada
: a.memakai alat i

yang ada
b. trdak ada :

usa ha

5
6
5

6
5

6
I
2
9

2

9

2

: 45 r43:z.
: 54, 557.
: 45 r452

z 54 r352
: 45 ,457.

54,55'/.
a7.azz
L8, Lg't
87.A2Z

LB, LgZ

aL,8LZ

L8, LgZ

1007.

LOOZ

8L,822

L8, LBZ

LOOZ

LOOZ
700:i.

LOOZ

8L r82Z

18 , 187.

BL r82Z

L8, LBZ

4

5

6 : Usaha mernetrahkan masa I ah

l'1enga l ami hamba tan men j aga
keamanan anak asuh
Pen ye ba b men g a I arn i ham ba tan

Usaha memecahkan masalah

7

B

9

11
o
11

9

?

10: 11 :
o:
11 :

11 :

t1:
LZz

t3:

14:

|4engalami hambatan
bakat, minat anak
Penyebab mengalarni

memahami
asuh

hamba tan

1

15: Usaha memecahkan masalah

1

o
9

2

9

2
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Tabei I I I menunjukkan hambatan yang dialami pengasuh

dalam memahami kebutuhan anak asuh. Ada beberapa hambatan

yang dialami pengasuh antara Iain :

Pengasuh rnenga I ami harnbatan da I am memenuhi kebutuhan

makanan anak asuh. Sebanyak 5 orang ( 45 r45iZ ) mengatakan

mengalami hambatan, 6 orang ( 54r542 ) tidak mengalami hamba-

tan. Penyebab Pengasuh rnengalami hambatan adalah karena

kekurangan dana, 5 orang ( 45 r45'L ) yang fnengatakan penyebab

mengalami hambatan dalam rnemenuhi kebutuhan anak adalah

kekurangan dana. Usaha yang dilakukan pengasuh untuk memenuhi

kebutuhan makanan anak asuh adalah dengan meminta

sumbangan/donatur dari rnasyarakatr 5 orang pengasuh mengata-

kan mereka minta sumbangan dan 6 orang ( 54.557. ) pengasuh

rnengatakan tidak ada usaha.

DaIam rnemenuhi kebutuhan pakaian anak asuh, penqasuh

juga rnengalami hambatan, 9 orang ( AL rB27. ) pengasuh mengata-

kan mengalami harnbatan. Dan 2 orang ( l8rLBZ ) pengasuh tidak

mengaiami hambatan. Pengasuh mengaiami hambatan karena keku-

rangan dana, 9 orang ( 81,82lZ ) pengasuh mengatakan rnengalami

hambatan. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi keku-

rangan dana adalah minta sumbangan / donatur dari masyarakat,

9 orang ( 8Lr82Z ) , dan 2 orang ( 18rL87. ) mengatakan ,neman-

faatkan apa yang teiah ada saja.

Selanjutnya hambatan yang juga dialami pengasuh adalah

dalam menjaga keamanan anak asuh. Seluruh pengasuh 11 orang
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( 1oo7. ) mengatakan rnengalami hambatan dalam menjaga keama-

nan. Hal ini- disebabkan karena banyaknya anak yang dibimbing-

nyar 11 orang ( 1OO7. ) pengasuh mengatakan demikian. Usaha

yang d i I akukan un tuk menj aga kemananan anak asuh ada I ah

dengan membuat piket harian, 5 orang ( 4Sr4Sy. ) pengasuh

mengatakan demikianr 2 orang ( IBrLBZ ), pengasuh melakukan

pengontrolan anak dan 4 orang ( 36rShZ ) mengatakan anak asuh

d iarahkan .

Kemudian hambatan yang dialami pengasuh dalarn membrmbing

anak asuh adalah dalam mernenuhi kebutuhan akan pendidikan.

Seluruh pengasuh 11 orang ( TOOZ ) pengasuh mengatakan men-

gaJ.ami hambatan. Penyebab pengasuh mengaiami hambatan karena

kekurangan dana, 11 orang ( LOOZ ) pengasuh rnengatakan keku-

rangan dana. Usaha yang dilakukan untuk rnengatasi kekurangan

dana adalah minta sumbangan dari rnasyarakat / donatur, selu-

ruh pengasuh 11 orang ( Looz ) pengasuh melakukan usaha

meminta sumbangan dari masyarakat / donatur.

Hambatan yang Iain dialami pengasuh dalam membimbing

anak asuh adalah dalam mernahami bakat, minat mereka. Eeluruh

pengasuh 11 orang ( 7oo7. ) mengalarni hambatan. penyebab

mengalami hambatan karena kekurangan alat-alat, g orang

{8Lr82z ) pengasuh mengatakan demikian, dan z orang (1grl87.)

pengasuh mengatakan belum adanya tenaga kusus untuk mengern-

bangkan bakat, minat anak. Usaha yang diiakukan untuk menge-

tahui bakat, minat anak adalah dengan mengembangkan bakat
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mereka melalui alat-aIat yang adar 9 orang ( 8Lr82Z ) pengasuh

mengatakan

tidak ada

anak asuh.

Dari

demi k ian ,

usaha yang

2 orang ( IBrLAZ ) pengasuh rnengatakan

di Iakukan untuk rnengetahui bakat minat

uraian di atas dapat

mengalami hambatan dalam memenuhi

pendidikan anak asuh. Penyebab

adalah karena kekurangan dana'

disimpul kan bahwa pengasuh

kebutuhan makanan, pakaian,

mereka rnenga I ami hambatan

Usaha yang di Iakukan untuk

mengatasi kekurangan dana adalah meminta sumbangan dari

masyarakat / donatur. Pengasuh juga fnengalami hambatan dalam

menjaga keamanan anak asuh, karena ba.nyaknya anak yang harus

dibimbing. Teriihat usaha yang dilakukan untuk menjaga keama-

nan anak asuh dengan membuat piket harianr pengontrolan oleh

pengasuh dan mereka diarahkan. Kemudian pengasuh juga menqa-

lami hambatan dalam memahami bakat, minat anak asuh, karena

kekurangan alat-aIat yang tersedia, dan usaha yang dilakukan

dengan fnefnanfaatkan alat-alat yang tersedia untuk mengembang-

kan bakat, minat anak.
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3, Hambatan dari segi waktu yang terEedia

TABEL IV

FIAI"IBATAN DAR I SEG I I^JAKTU

No: Aspek yang diteliti : Alternatif jwb: t- :

1

2

Punya pekerjaan
membi.mbing anak

Iain disamping:
asuh :

a. ya
b. tidak

a. ya
b. tidak

a. mengatur
wak tu

b. tidak ada

: BT,B2Z
: IB TLBZ

: 63 t64Z
: 36 ,36'l

87 182:z

L8, LA't

45 ,45't
34,34't

63 r647.

36,367.

9
2

7
4

Mengalami hambatan membagi
waktu antara kepentingan ke-
luarga dgn kepentingan anak
asuh

3 : Usaha
dapat

yang dilakukan untuk
membagi waktu

I

2

5
6

7

4

4 Kurang punya
bimbing anak

waktu cukup mem-
asuh

: a.ya
: b. tidak

5 : Penyebab kurang punya waktu a.llencari naf-:
kah keluarga

b. Tidak banyak :

pekerj aan

Dari tabel IV terlihat, bahwa pengasuh pada umumnya

punya pekerjaan Iain disamping membimbing anak asuh. Sebanyak

9 orang ( SLTBZZ ) pengasuh punya pekerjaan lain, dan 2 orang

( fBTLBZ ) tidak punya pekerjaan Iain selain membimbing anak

asuh. Sehubungan dengan i tu pengasuh rnenga I ami kesu 1 r tan

membagi waktu antara kepentingan keluarga dengan kepentingan

anak asuh. Sebanyak 7 orang ( 63 r642 ) pengasuh rnengatakan

rnengalami hambatan dan 4 orang ( 36 1367. ) tidak mengalami

hambatan. Usaha yang dilakukan agar dapat melaksanakan tugas

yaitu mernbagi waktu, 9 orang ( BLTBZZ ) pengasuh dapat memba
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gr Naktunya dengan baik dan 2 orang ( IB'LBZ ) pengasuh

mengatakan tidak ada usaha.

Kemudian pengasuh rnengatakan mereka kurang punya waktu

yang cukup untuk membimbing anak asuh sebanyak 5 orang

( 45r45Z ), dan b orang ( 54155.z. ) mengatakan cukup waktu

untuk membimbing anak asuh. Adapun alasan pengasuh rnengatakan

kurang punya waktu yang cukup membimbing anak asuh adalah

karena mereka mencarikan nafkah untuk keluarganyar 7 orang

(b3r64Z) pengasuh mencarikan nafkah untuk keluarganya dan 4

orang ( 36 r362 ) tidak banyak pekerjaan Iain disamping rnem-

bimbing anak asuh.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpul kan bahwa

urnumnya pengasuh punya peker j aan I ain d isamping mernbimbing

anak asuh. Kelihatannya rnereka juga mengalami hambatan memba-

gi waktu antara kepentingan anak asuh dengan kepentingan

keluarga mereka, Mengenai usaha yang dilakukan agar kepentin-

gan anak asuh dan kepentingan kel.uarga dapat dilakukan yaitu

membagi waktu dengan baik.

B. Pembahasan

1. Pemahaman Penqasuh Tentanq Masalah-Plasalah Yang

Diaiami Anak Asuh. Dapat dikatakan bahwa faktor yang berpe-

ngaruh dalam membimbrnr; anak asuh adalah bagaimana pemahaman

pengasuh tentang masalah-masalah yang dialami anak asuh.

Sebagai seorang pengasuh mereka harus tahu permasalahan apa

sebenarnya yang dialami anak asuh. Karena dengan mengetahui

rnasa I ah-masa I ah anak asuh pengasuh akan mudah da I am
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rnernbimbing anak asuh. Pengasuh akan dapat rnemban tu anak-anak

apabila mereka tahu permasalahan yang dihadapi anak asuh. Hal

ini sejalan dengan pendapat Agus Sunarto ( 1989 z 70 ), bahwa

pengasuh punya tugas dan kewajiban untuk memahami masalah-

masalah yang dialami anak asuh, dan berusaha untuk mencarikan

j a i an pernecahan masa l ah yang d ia I ami anak asuh.

Dari hasil penelitian menggambarkan pengasuh mengalami

hambatan dalam membimbing anak-anak asuh. HaI ini disebabkan

pengasuh kurang rnernahami masa I ah-masa I ah anak seper ti : hamba-

tan dalam rnemahami masalah anak dalam belajar, membantu anak

belajar di rumah, menyuruh anak menggunakan waktu senggangnya

dengan kegiatan yang bermanfaat, memahami masalah anak dengan

temannya dan mengalami hambatan untuk mengetahui latar bela-

kang anak. Dengan kurangnya pemahaman pengasuh mengenai

masalah-masalah yang dialami anak asuh maka mereka akan

menemukan hambatan dalam membimbing anak asuh.

Jadi dapat dikatakan faktor yang berpengaruh dalarn

membimbing anak asuh ada I ah pernahaman pengasuh mengenai

masalah-masalah yang dialami anak asuh. Dari hasr I penel itian

juga terlihat bahwa anak-anak asuh yang berada pada panti

asuhan banyak jumlahnya, sedangkan tenaga pengasuhnya sedi-

kit. MisaInya, pada suatu panti asuhan ada jumlah anak yang

perlu dibimbing BO orang, dan pengasuh yang langsung membim-

bing anak asuh hanya 3 orang. Dapat dibayangkan betapa sukar-
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nya pengasuh memperhatikan masing-masing anak yang berbeda

dengan anak lainnya.

2. Hambatan DaIam Memenuhi Kebutuhan Anak Asuh. Pemenu-

han kebutuhan anak asuh juga merupakan faktor yang berpenga-

ruh dalam membimbing anak asuh. Para pengasuh rnemang dituntut

untuk selalu mengetahui kebutuhan anak asuh yang harus dipe-

nuhinya. Denga.n terpenuhinya kebrltuhan anak asuh mereka akan

puas dan aman dalam kehidupannya seharr-hari.

Hasii penelitian menggambarkan pengasuh mengalami harnba-

tan dalam memenuhi kebutuhan anak antara Iain : kebutuhan

makanan, pakaian, kemanartan, pendidikan r bakat/minat dan

sebagainya. Pemenuhan kebutuhan dasar- pada manusia rnerupakan

haI yang mutlak harus ada pada setiap manusia. Denqan terpe-

nuhinya kebutuhan dasar manusia maka akan tercapailah kepua-

sannya, demikian juga sebaliknya jika kebutuhan dasar dari

manusia tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah pada

individu yang bersangkutan. Sejalan dengan ini Maslow ( dalam

Tim Dosen FIP IKIP MaIang 19BO ) mengemukakan kebutuhan yanq

harus dipenuhi dalam setiap inciividu adalah kebutuhan yang

paling dasar kemudian baru meningkat kepada kebutuhan yanq

lebih tinggi tingkatannya. .ApabiIa kebutuhan paling dasar

yakni kebutuhan fisik berupa sandang, Pangan, keamanan belum

terpenuhi rnaka sukar orang diajak merasakan kebutuhan akan

harga diri.

Pada panti asuhan Aisyiyah,/Muhammadiyah Kotamadya Padang

terlihat dari hasil penelitian bahwa kebutuhan dasar dari

^' r:i' c'tri:iT;l i(i' l'!'
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t*n t '_" 

,\-,1 i1in lt i t
tl{ 11* r t'



38

anak-anak yatrm, yatim piatu masih belum terpenuhr seperti

yang drharapkan. Adapun fak,tor yang rnenyebabkan belum terpe-

nuhinya kebutuhan dasar adalah karena dana yang masrh belum

mencukupi. Kemudian dalarn rangka menutupi kekurangan dana

pada pantr asuhan pengurus bersama pengasuh menqusakan minta

sumbangan dari masyarakat / tTonatur.

J. Hambatan Dari Sec i Wak tu. Fak tor yang berpengaruh

dalam mernbimbing anak asuh ditentukan oleh waktu yang terse-

dia untuk memberikan bimbingan. pengasuh diharapkan sebagaian

besar waktunya untuk selalu memperhatikan anak-anak yang

d iasuhnya . Pengasuh apabi I a banyak me I akukan keg ia tan /

aktifitas di Iuar panti asuhan akan mengakibatkan anak asuh

kurang diperhatikan. Hai ini mengingat jumiah anak asuh yang

tranyak dan mereka hanya dibrmbing oleh z orang atau s clrang

saja.

Hasr I penel itian memang menunjukkan pengasuh punya

pekerj aan Iarn disamping membimbing anak asuh. Dian taranya

peker;aan pengasuh adalah mencari nafkah untuk kepentrngan

keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga rnerel.la.

Dari hasi I penel itian juga terl ihat pengasuh juga sukar untuk

membagr waktu antara kepentingan keluarga dengan kepentingan

anak asuh. Dengan demikian mereka kurang punya waktu yang

cukup untuk membimbing anak asuh.

Sejalan dengan itu l"laslow ( dalam Tim Dosen FIp IKIp

MaIang 198o ), rnanusia harus melakukan aktif itas-akt:.f itas
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ak ti f i tas danuntuk memenuhi

kegratan manusia

lerlihat disini

kebutuhannya. Sehrngga sernua

bertujuan untuk rnereal isasikan kebu tuhannya ,

bahwa sebagian waktu dari pengasuh diperguna-

memenuhi kebutuhankan untuk mencari nafkah dalam rangka

keluarganya. Kemudian hlinarno Surachmad ( 19BO ) mengemukakan

bahwa setiap individu perlu mengadakan pembagian waktu dengan

seksama, kemudian pembagian pekerjaan sehari-hari sesuai

dengan waktu yanq ada.



Berdasarkan

pada bagian

BAB V

KESII'IPULAN DAN REKOT,IENDASI

penernuan-penernuan pene I i tian dan

ini akan dikemukakan kesimpulan

pembahasan-

pene I i tiannya

serta rekomendasi.

A. Kesimpqleo

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab terdahulu,

maka dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang dialamai penga-

suh dalam membimbing anak asuh pada panti asuhan Muharnmadiyah

Aisyiyah Kotamadya Padang adalah sebagai berikut :

1. Pengasuh mengalami hambatan dalam memahami masalah-maEaIah

yang dialami anak asuh antara lain:

a). Hambatan memahami masalah anak dalam belajar.

b). Hambatan mernbantu anak belajar di rurnah.

c ). Hambatan rnenyuruh anak menggunakan waktu senggangnya

dengan kegiatan yang bermanfaat

d ) . Hambatan rnemahami masalah anak dengan ternan sebayanya.

e ) . Hambatan rnengetahui iatar belakang anak.

f). Hambatan memperhatikan kesehatan jasmani anak.

q), Hambatan memperhatikan kesehatan rohani anak.

2. Pengasuh mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar

anak asuh antara lain :

co
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a ) , Hambatan

b). Hambatan

c ) . Hambatan

d ) . Hambatan

e ) . Hambatan

minat.

memenuhi kebutuhan rnakanan -

memenuhi kebutuhan Pakaian.

menjaga keamanan anak asuh.

rnemenuhi kebutuhan Pendidikan

memenuhi kebutuhan Psikologis

a

anak asuh

5

seperti bakat t

Dari segi waktu yang tersedia membimbing anak asuh, dima-

na pengasuh rnengaiami hambatan membagi waktu antara kepen-

tingan keluarga dengan kepentingan anak asuh. Pengasuh

kurang punya waktu yang cukup untuk membimbing anak asuh,

karena banyaknya pekerjaan lain yang harus dilakukannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan seperti dikemukakan di atas, maka

penel iti mengemukakan rek.omendasi yang kiranya perlu untuk

mengatasi hambatan yang dialami pengasuh dalam membimbinq

anak asuh, khususnya pada panti asuhan Muhammadiyah/Aisyiyah

Kotamadya Padang dan panti asuhan urnumnya'

1. Agar anak asuh mendapat Pelayanan bimbingan hendaknya fne-

reka dibimbing oleh orang-orang yang betul-betuI dapat

memahami permasalahan anak asuh. Para pengasuh sebaiknya

dipilih orang-orang yang memiliki disiplin ilmu psikolo-

gis.

2. Agar semua pihak baik pemerirrtah atau swasta dapat iebih

meningkatkan bantuan materil maupun moril untuk kesejah-

teraan anak asuh.
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Hendaknya tenaga-tenaga pengasuh yang rnembimbing anak

asuh pada panti asuhan, pernerintah ikut memberikan kese-

jahteraannya, sehingga menimbulkan motivasi mereka untuk

membimbing anak asuh.

Mengingat anak asuh pada pant:. asuhan besar jumlahnya se-

baiknya perbandingan antara anak asuh dengan pengasuh per-

Iu diperhatikan.

4
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I,ampiran

INSTRUFIEN PENELIl'IAN

A. Hamabatan Dalam Memahami Masalah Anak Asuh

1. Sebagai seorang pengaEuh apakah ibu mengalami hambatan da-

lam membimbing anak asuh'

a. Ya b' tidak

2.Apakalrrbumengalamihambatandalarnmemahamimasalahanak
asuh.
a. ya b tidak

3. Kalau ya mengapa ibu rnengalami hambatan dalam memahami

masalah anak dalam beiajar"

4. Apakah usaha yang ibu Iakukan dalam memecahkan masalah

anak dalam belajar"

5.Apakahibumengalamihambatanrnembantuanakbelajardiru-
mah

a. Ya b. tidak

6. Kalau ya mengaPa ibu mengalami hambatan dalam rnembantu

anak belajar di rumah" "
T.Apakahusahayangibulakukandalammembantuanakbelajar

di rurnah- -..

E.Apakahrburnengalamihambatanmengarahkan/menyuruhanak
rnenggunakan waktu senggangnya dengan kegiatan yang berman-

faat.
a. Ya b. tidak

g.KalauyamengaPaibumengalamihambatanmengarahkan/me-

nyuruh anak rnenggunakan waktu senggangnya'

lo.Apakahusahayangibulakukandalammenyuruh/mengarahkan
anak menggunakan waktu senqgangnya'

l1.Apakah ibu rnengalami harnbatan memahami masalah anak dengan

teman sebaYanYa '

44
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12. Kalau ya rnengapa ibu mengalami masalah anak dengan ternan

sebayanYa. . .

13.Apakah usaha yang ibu Iakukan untuk membantu mernecahkan

masalah dengan teman sebayanya.. '

.t4.Apakah ibu mengalami hambatan mengetahui Iatar belakang

keluarga anal< asuh.

a. ya b. tidak

15.Kalau ya mengapa ibu mengalami hambatan fnengetahui latar

belakang keluarga anak aEuh

l5.Apakah ug,aha yang ibu Iakukan untuk rnengetahui Iatar be-

Iakang keluarga anak asuh

l7.Apakah ibu mengalami hambatan memperhatikan kesehatan

j asman i anak .

a. ya b. tidak
l8.Apakah ibu fnengalami hambatan memperhatikan kesehatan

rohani anak

a. ya b. tidak
19.Kalau ya mengapa ibu mengalami hambatan memperhatikan ke-

sehatan rohani anak. .

Hambatan memenuhi kebutuhan Anak Asuh

Apakah ibu fnengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

makanan anak asuh.

a. ya b. tidak
Ka I au ya rnengapa i bu rnenga I ami hamba tan da I am memenuhi

kebutuhan makanan anak asuh

Apakah usaha yang ibu lakukan dalam mernenuhi kebutuhan

rnakanan anak asuh

Apakah ibu mengalami harnbatan dalam memenuhi kebutuhan

pakaian anak asuh.

a. ya b. tidak

B

1

2

3

4
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5.

6.

7.

8.

KaIau ya mengapa ibu rnengalami hambatan dalam memenuhi

kebutuhan Pakaian anak asuh

Bagaimanakah usaha

tuhan Pakaian anak

Apakah ibu mengalami

asuh

a. ya b- tidak

Mengapa ibu mengalarni

asuh

yang ibu Iakukan dalarn memenuhi kebu-

asuh
harnabatan da I am men j aga keamanan anak

hambatan dalam menjaga kemanan anak

g. Bagaimanakah usaha yang ibu Iakukan untuk menjaga keamanan

anak asuh

lo.Apakahibumengalamihambatandalarnmemenuhikebutuhan
pendidikan anak asuh'

a. ya b. tidak

ll.Kalauyamengapaibumengalamihambatandalammemenuhike-
butuhan Pendidikan anak asuh

l2.Bagaimanakahusahayangibulakukandalammemenuhikebutu-
han akan Pendidikan

15.Apakah ibu mengalami hambatan dalam memahami bakat/ minat

anak asuh

a. ya b. tidak

14.Kalauyamengapaibumengalamihambatandalammemahamiba-
kat / minat masing-masing anak asuh

l5.tsagaimanakahusahayangibulakukandalammemahamibakat/
minat masing-masing anak asuh'

C Hambatan dari segi waktu yang-[ersedia

Apakah ibu punya pekerjaan Iain disamping membimbing anak

asuh.
a. ya b. tidak

Kalauyaapakahibumengalamihambatanmembagiwaktuanta-

I

2

t$
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3. Bagaimanakah usaha yang ibu lakukan agar

4

waktu antara kepentingan keluarga dengan

asuh

Apakah ibu kurang punya waktu yang cukup

anak asuh.
a. ya b. tidak

Kalau ya mengapa ibu kurang punya waktu

membimbing anak asuh

Bagaimanakah usaha yang ibu lakukan agar

cukup untuk membimbing anak aguh

a

kepentingan keluarga dengan kepentingan anak asuh'

ya b. tidak

I

'i
i

"i

I

,]

5

dapat membagi

kepentingan anak

untuk membimbinq

yang cukuP untuk

punya waktu Yangb

+
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