
POLA ASUH PENGURUS PANTI DALAM MENANAMKAN 

PERILAKU PROSOSIAL ANAK 

STUDI KASUS : PANTI ASUHAN ASSALAM ISTIQOMAH KEBUMEN 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  

untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  

Memperoleh Gelar Sarjana Strata I 

Oleh: 

S. HADHIANI KURNIAWATI 

NIM 17102050054 

 

Pembimbing: 

 

KHOTIBUL UMAM, M. Si 

NIP. 198805032019031014 

 

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA   

2021



ii 
 

 

  



iii 
 

 

 

  







vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Penelitian skripsi ini saya sembahkan teruntuk: 

Keluarga saya yaitu bapak dan ibu saya yang sudah mendukung proses 

penelitian ini dan mendoakan saya hingga terselesaikan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

MOTTO 

 

Jangan bersedih ketika dirimu dibuat letih oleh kecemasan dan kegelisahan, ketika 

dunia terasa sempit dan menghimpit dirimu 

Karena bisa saja itu adalah tanda cinta Allah kepadamu, Allah sedang mencintaimu 

dank arena itu ia selalu ingin mendengar suara doamu 

-Syaikh Mutawalli Syarowi 

 

 

Sebaik-baiknya love you’r self adalah menjaga diri dari api neraka dan sebaik-

baiknya insecure adalah merasa bodoh dalam urusan agama 

-Ning Hj. Jazilah An-Nahdliyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah atas karunia dan keagungan yang hanya semata tertuju 

kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pola Asuh Pengurus Panti dalam Menanamkan Perilaku Prososial 

Anak (Studi kasus di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen)”. Dengan izin 

Aallah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik materi maupun spiritual, dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik sebagai tugas akhir dalam 

memperoleh gelar Sarjana strata I Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada 

kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta; 

2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; 

4. Andayani, SIP, MSW, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 



ix 
 

5. Khotibul Umam, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang 

sudah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmunya 

dalam proses menyelesaikan skripsi; 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sudah 

memberikan pengetahuan selama di bangku kuliah; 

7. Seluruh Staff Tata Usaha di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, khususnya bapak Sudarmawan yang sudah 

membantu segala berkas administrasi kampus; 

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Lusino dan Ibu Sri Hastuti yang 

senantiasa mendoakan setiap langkah anaknya, memberikan kasih sayang 

dan mendukung setiap langkah saya; 

9. Bapak Subur Susetyo BS selaku Ketua Panti Asuhan Assalam Istiqomah 

Kebumen, Bapak Eko Bambang S selaku pengurus panti, Ibu Rofi’ah 

selaku pengurus panti dan Staff Panti Asuhan Assalam Istiqomah 

Kebumen; 

10. Para informan anak asuh di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen 

yang sudah menerima dan membantu dalam pengumpulan informasi 

dalam penyusunan skripsi; 

11. Kepada K.H. Jalal Suyuthi selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta dan Romo Kyai Wahib Mahfudz pengasuh Pondok 

Pesantren Al Huda Jetis Kebumen; 



x 
 

12. Kepada Fatah Adhi Nugraha yang selalu memberikan semangat, menjadi 

pendengar yang baik dan memberikan bimbingan kepada saya; 

13. Seluruh teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga 

angkatan 2017, Fita Maryam Azizah, Rizka Oktaviani Albahrudin, 

Uswatun Hasanah, Anggun Sasmitha, Via Maghfiroh, Nur Hanifah, Sri 

Rahayu, Anisa Dyah dan dll; 

14. Seluruh teman-teman Jama’ah Mushola Assakinah, Aulia Septianingrum, 

Nur Sakinnatullaila, Haya Okta, Alya Diasyarifa, Himatul Awaliyah, Vivi 

Rahmawati, Ulfah Afiyah, Ulwi Sa’adatul; 

15. Teman-teman Praktikum Pekerjaan Sosial (PPS) Dinas Sosial Kabupaten 

Kebumen, Fita Maryam Azizah, Rizka Oktaviani Albahrudin, Risqi 

Amalia Ramdhani dan Nanda Nisaurrohmah; 

Peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, 

semangat dan doa yang diberikan. Semoga dengan semua yang telah diberikan 

menjadi lading pahala dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah SWT. 

 

Kebumen,  10 Desember 2021 

Penyusun, 

 

 

S. Hadhiani Kurniawati 

NIM. 1710205054 

 



xi 
 

POLA ASUH PENGURUS PANTI DALAM MENANAMKAN PERILAKU 

PROSOSIAL ANAK 

STUDI KASUS : PANTI ASUHAN ASSALAM ISTIQOMAH KEBUMEN 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh dan dampak 

pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial anak. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus yakni 

meneliti sebuah fenomena yaitu perilaku prososial yang ditanamkan oleh pengurus 

panti melalui pola asuh. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdapat 2 

pengurus panti dan 4 anak asuh. Untuk menganalisis sebuah data menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Pola 

asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen menggunakan 

pola asuh yang demokratis dan otoriter. Dalam mengasuh anak, pola asuh yang 

digunakan dalam menanamkan perilaku prososial anak dengan memberikan anak 

kegiatan yang produktif seperti belajar bersama, bekerja sama, belajar bersama, 

mengaji, kerja bakti, dan melakukan piket harian dimana kegiatan tersebut anak 

dituntut harus bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu 

pengurus mengunakan pola asuh otoriter untuk menumbuhkan kedsisiplinan anak 

asuh. Perilaku prososial sebagai perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan dan perilaku tersebut muncul dari dalam diri. Bentuk perilaku prososial yang 

ditanamkan pengurus dengan sharing (berbagi), cooperative (bekerja sama), donating 

(menyumbang), helping (menolong), honesty (kejujuran), generosity (dermawan), 

memperhatikan kesejahteraan orang lain dan memberikan model penayangan perilaku 

prososial. Dampak dari pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial 

anak adalah meningkatnya perilaku prososial anak asuh, memiliki kemandirian, 

disiplin dan memiliki rasa empati dimana empati mendorong individu berperilaku 

prososial. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Pola Asuh, Dampak Pola Asuh, dan Prososial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pengasuhan bukan hanya berupa mengasuh atau mengawasi anak, 

akan tetapi mencakup pendidikan, tata karma, pembinaan dan pelatihan 

tanggung jawab, pengetahuan dan bentuk-bentuk lainnya, yang bersumber 

dari pola asuh orang tua. Pola asuh sangat memberikan dampak terhadap 

kepribadian dan perkembangan anak. Anak yang mendapatkan pola 

pengasuhan yang tepat akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih terarah dan 

tanggung jawab. Adanya kesadaran dalam mengasuh anak merupakan 

kesadaran terhadap pentingnya pola asuh sebagai sarana untuk 

mengoptimalkan proses memandirikan anak. Pola asuh menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia terdiri dari dari dua kata yaitu “pola”  dan “asuh”. Pola 

mengacu pada model, sistem, dan cara kerja yang tepat. Sedangkan kata asuh 

memiliki makna menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing 

dan memimpin satu badan atau lembaga
1
.  

Pola asuh menurut M. Sochib adalah cara orang tua yang dilakukan 

terhadap lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan, komunikasi dengan 

                                                           
1
 Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis (Jakarta: PT Elex Media 
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anaknya, psikologi, perilaku kepada anaknya, mengawasi anak dan 

menentukan nilai moral sebagai landasan perilaku yang dibentuk kepada 

anak-anak. Jadi pola asuh adalah  cara orang tua dalam mendidik, merawat 

anak dan bagaimana cara orang tua berinteraksi kepada anak dengan 

memberikan perhatian, fasilitas kepada anak dan memberikan arahan. Adanya 

kesadaran terhadap pola asuh mendorong orang tua melakukan tugasnya 

sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Kesejahteraan sosial merupakan 

kondisi memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

supaya dapat hidup dengan layak, mengembangkan diri dan dapat menjalakan 

fungsi sosialnya
2
.  Pola asuh menjadi faktor utama dalam mencetak anak 

sebagai generasi penerus bangsa.  

Menurut Baron dan Byrne, perilaku prososial adalah suatu tindakan 

menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu 

keuntungan langsung pada tindakan tersebut dan melibatkan resiko bagi orang 

yang menolong3. Perilaku prososial secara lebih dalam menurut Brigham 

memiliki maksud untuk mendorong kesejahteraan orang lain. Adapun contoh 

dari perilaku menolong seperti, persahabatan, menolong, kerja sama, 

                                                           
2
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 

3
 Robert A. Baron dan Donn Bryne, Psikologi Sosial Jilid 2, Edisi Kesepuluh (Erlangga, 

2005). 
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dermawan, memberikan kasih sayang, menyelamatkan dan pengorbanan4. 

Jadi, perilaku prososial merupakan perilaku yang muncul dalam suatu kontak 

sosial dimana perilaku prososial tersebut merupakan perilaku menolong atau 

membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan. Adapun pengertian 

prososial menurut peneliti yaitu semua bentuk perilaku dan upaya  yang 

diusahakan untuk menolong, berbagi, bekerja sama, menjaga yang dilakukan 

anak di panti asuhan Assalam Istiqomah. Dalam melaksanakan perilaku 

prososial tersebut pengasuh tidak mengharapkan imbalan dan pengasuh 

senantiasa membimbing dengan menerapkan model perilaku prososial kepada 

anak asuh.    

Berdasarkan hasil observasi, perilaku prososial sebagai bagian dari 

kesadaran sosial di panti asuhan Assalam Istiqomah ini dinilai rendah, dilihat 

dari anak-anak ketika mengerjakan tugas harus diingatkan oleh pengurus panti 

dan anak acuh terhadap hal yang bukan tanggung jawabnya
5
. Pada sebagian 

anak asuh, mereka menunjukkan perilaku prososial yang menonjol dihadapan 

pengurus panti agar mendapatkan penilaian yang baik. Perilaku prososial yang 

bertujuan membantu orang lain, namun perilaku prososial bisa saja tidak 

dapat mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan penolong tidak memahami 

kesulitan korban, atau penolong tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan 

                                                           
4
 Tri Dayakisni, Hudaniah, Psikologi Sosial, cetakan keenam (Malang: UMM Press, 2015). 

5
 Observasi Perilaku Prososial Anak di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen, 4 Juli 2021. 
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untuk menolong korban. Oleh sebab itu dalam perilaku prososial dibutuhkan 

peran pengurus panti untuk menanamkan perilaku prososial pada anak asuh. 

Pengurus panti memiliki upaya dalam menanamkan perilaku prososial 

salah satunya dengan memberikan intervensi/layanan pelayanan sosial. 

Intervensi/pelayanan sosial yang dilakukan oleh pengurus panti dalam 

menanamkan perilaku prososial anak yakni dengan memberikan bimbingan 

individu, mendekati lebih dalam anak asuh yang memiliki permasalahan  dan 

melalui pola asuh yang demokratis dengan mendorong anak untuk bersikap 

mandiri, namun pengurus panti tetap menetapkan batasan-batasan dan kendali 

atas tindakan mereka dengan penerapan perilaku disiplin dan pemberian 

motivasi kepada anak-anak supaya senantiasa berperilaku baik dan menjadi 

bermanfaat untuk orang lain. Pengurus menggunakan pola asuh otoriter juga 

untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak asuh. Salah satu penerapan 

kedisiplinan di panti asuhan Assalam istiqomah adalah anak-anak dibolehkan 

memegang handphone pada saat sekolah daring dan ketika selesai maka 

handphone wajib dikumpulkan6. Pengurus menggunakan pola asuh 

demokratis dan otoriter dalam mengasuh anak ketika menanamkan perilaku 

prososial dengan menerapkan model perilaku prososial anak agar anak 

mampu meniru dan memiliki perilaku prososial. 

                                                           
6
 Pengurus Panti, Wawancara dengan PS01 Sebagai Pengurus Panti Asuhan Assalam 

Istiqomah, 5 November 2020, 01, Kebumen. 
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Panti asuhan Assalam Istiqomah (Asih) merupakan panti atau rumah 

singgah sementara bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, 

melanjutkan pendidikan karena tidak mampu dan perlindungan dari 

keluarganya yang belum kondusif. Latar belakang tersebut yang menjadi 

prinsip bagi Panti Asih untuk memenuhi hak-hak anak meskipun bukan di 

lingkungan keluarga. Banyaknya jumlah anak di panti menunjukan bahwa 

banyak keluarga yang belum mampu menjalankan fungsi keluarganya dengan 

baik. Peran pengurus panti sebagai pengganti orang tua dalam membimbing 

serta mendidik anak di panti asuhan. Panti asuhan memiliki peran keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak, seperti rumah, tempat, 

sedangkan asuhan yaitu tempat untuk mengasuh dan mengasuh anak yatim 

piatu dan seterusnya7.  

Panti asuhan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang 

tinggal di dalamnya, termasuk dalam pemenuhan hak dan kasih sayang. 

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 4 tahun 1979 Bab I Pasal I a 

mengatur tentang kesejahteraan sosial anak, yaitu Kesejahteraan sosial anak 

adalah kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin mereka 

                                                           
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2014 ed. 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.t.). 
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tumbuh berkembang secara rohani, jasmani dan sosial
8
. Anak asuh memiliki 

kesempatan yang luas dan tepat untuk mengembangkan karakter, sehingga 

menjadikan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai 

pribadi yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa
9
.  

Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen yang berdiri sejak tahun 

1991, didirikan oleh orang tua dari pengurus panti asuhan. Visi dari panti Asih 

ini yaitu membangkitkan kepekaan sosial terhadap anak yatim piatu, dan 

dhuafa sehingga terwujudnya lisan yang bertaqwa, berilmu, berakhlaqul 

karimah, cerdas dan mandiri. Adapun misi dari panti ini adalah memberi 

kesempatan melaksanakan pendidikan dari SD s/d SLTA bagi anak yatim, 

piatu dan dhu’afa, memberi yang terbaik bagi anak-anak, memberikan bekal 

pilihan dan membekali ilmu agama dan berbagai keterampilan sebagai bekal 

dihari tua. Sebagian besar anak yang tinggal di panti asuhan ini adalah mereka 

yang berlatarbelakang ekonomi rendah dan tidak berfungsinya sistem 

keluarga.  

                                                           
8
 T. Sumarno Nugroho, Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta: PT. Hanindita 

Yogyakarta, 1982), hlm. 103.  

9
 Departemen Sosial RI, Acuan Umum Pelayanan Sosial Anak di Panti Asuhan Sosial Anak. 

(Jakarta: Departemen Sosial RI. 2015), hlm. 4. 
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 Permasalahan yang muncul adalah rendahnya keberfungsian sosial 

dalam perilaku prososial anak maka dari itu perlunya bimbingan dan perhatian 

khusus dari pengurus dalam perilaku menolong/prososial dengan 

lingkungannya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

fenomena/kondisi sosial di panti asuhan tersebut mengenai pola asuh 

pengurus dalam menanamkan perilaku prososial. Peneliti memilih panti 

asuhan Assalam Istiqomah di nilai penting untuk diteliti dengan harapan dapat 

menjadi pijakan untuk mengetahui pola asuh pengurus panti dalam 

menanamkan perilaku prososial anak di panti asuhan Assalam Istiqomah 

Kebumen.  Perilaku prososial sebagai perilaku menolong orang lain tanpa 

mengharapkan keuntungan dari pihak yang ditolong, selain itu perilaku 

menolong juga meliputi perilaku berbagi, bekerja sama, menyumbang dan 

jujur.  

 Dalam mengasuh anak, pola asuh yang digunakan dalam 

menanamkan perilaku prososial anak dengan memberikan anak kegiatan yang 

produktif seperti belajar bersama, bekerja sama, belajar bersama, mengaji, 

kerja bakti, dan melakukan piket harian dimana kegiatan tersebut anak 

dituntut harus bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugasnya.. 

Pola asuh yang diberikan pengurus bertujuan untuk  mendorong anak-anak  

mandiri, bertanggung jawab dan percaya diri. Anak-anak diberikan kebebasan 
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mengemukakan pendapat, diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan 

diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.  

Berpijak sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pola asuh 

pengurus dalam menanamkan perilaku prososial anak serta untuk mengetahui 

bagaimana dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan  perilaku 

prososial anak di panti asuhan. Adapun target penelitian tersebut akan 

dilaksankan di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kabupaten Kebumen dengan 

judul “POLA ASUH PENGURUS PANTI DALAM MENANAMKAN 

PERILAKU PROSOSIAL ANAK”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku 

prososial anak? 

2. Bagaimana dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku 

prososial anak di panti asuhan Assalam Istiqomah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1.  Untuk mengetahui bagaimana pola asuh pengurus panti dalam 

menanamkan perilaku prososial anak  
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2. Untuk mengetahui dampak dari pola asuh dalam menanamkan perilaku 

prososial anak di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen.  

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk 

kajian dalam teori ilmu pengetahuan dan kesejahteraan sosial, khususnya 

dalam ruang lingkup pola asuh pengurus panti terhadap penanaman 

perilaku prososial anak, serta menjadi referensi bacaan dalam memahami 

pola asuh pengurus terhadap penanaman perilaku prososial. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan 

pengetahuan mengenai pola asuh terhadap penanaman perilaku prososial 

di panti asuhan dan sebagai masukan bagi peneliti dan lembaga dari segi 

wawasan,ilmu pengetahuan dan pengalaman. Serta sebagai referensi 

untuk meningkatkan perilaku prososial dimasa yang akan datang.  

E. Kajian Pustaka 

Kajian  pustaka adalah deskripsi hubungan antara masalah yang akan 

diteliti dengan penelitian sebelumnya yang sejenis dan relevan. Relevan yang 

dimaksud adalah penelitian atau kajian tersebut mempunyai keterkaitan10. 

                                                           
10

 Waryono dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 
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Beberapa penelitian yang telah dibahas di gunakan penulis untuk sebagai 

penunjang penelitian, yang membahas menganai Pola Asuh Pengurus Panti 

terhadap Penanaman Perilaku Prososial.  

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ainul Hayati Putri, yang 

berjudul Pola Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh (Studi Deskriptif di 

Panti Asuhan Nirmala) menjelaskan bahwa pengasuh dan pengurus panti 

berperan dalam proses memberikan pembinaannya melalui membimbing dan 

membina anak asuh dengan metode ceramah, nasehat serta reward and 

punishment. Peran pengurus panti sangat menjadi kunci utama dalam 

membina anak asuhnya di panti asuhan salah satunya dengan menerapkan 

wajib berjamaah, dan menerapkan sikap disiplin. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non 

partisipan, wawancara dan dokumentasi11. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pengasuh memainkan 

peran yang sangat penting dalam pembinaan dan pengasuhan anak. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui hambatan pengurus dalam 

membina moral anak. Subjek dalam penelitian ini sama dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Populasi penelitian diatas adalah panti asuhan 

Nirmala kota Banda Aceh, pelaku yaitu pengurus panti asuhan dan semua 

                                                           
11

 Ainul Hayati Putri, “Pola Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh (Studi Deskriptif di 

Panti Asuhan Nirmala)” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019), Aceh. 
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aktifitas didalamnya. Untuk sampel yang diambil terdiri dari ketua pengurus 

panti asuhan Nirmala, satu pengurus panti asuhan dan enam anak asuh panti 

asuhan. Persamaan dari penelitian diatas yakni sama-sama membahas 

mengenai pola asuh, namun peneliti ini fokus membahas Pola pengurus panti 

dalam menanamkan perilaku prososial anak dan fokus terhadap dampak pola 

asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial anak di panti 

asuhan. Penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif, 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non partisipan, wawancara 

dan dokumentasi Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian 

tersebut fokus membahas Pola Asuhan Dalam Membina Moral Anak Asuh, 

dan peneliti membahas Pola pengurus panti dalam menanamkan perilaku 

prososial anak dan fokus terhadap dampak pola asuh pengurus panti dalam 

menanamkan perilaku prososial anak di panti asuhan. Perbedaan yang 

ditemukan lainnya adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian diatas di  

Banda Aceh sedangkan lokasi yang dipilih peneliti berada di Kebumen Jawa 

Tengah.  

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Syifa Rohmatin 

yang berjudul Pola Asuh Pengurus Panti dalam Mengembangkan 

Keterampilan Sosial Anak (Studi Deskriptif di Panti Asuhan Insan Kamil 

Mandiri), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Selanjutnya penelitian ini menerangkan bahwa pola asuh yang 

diterapkan di Panti Asuhan Insan Kamil Mandiri dalam mengembangkan 
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keterampilan sosial yakni dengan pola asuh demokratif, bersikap terbuka 

antara anak dan pengasuh. Anak-anak di panti ini diberi kebebasan untuk 

mengemukakan pendapat dan keinginannya12.  

Hasil penelitian diatas bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan 

sosial. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, teknik tersebut sama 

seperti teknik yang digunakan oleh peneliti. Selain itu persamaan penelitian 

ini yakni menggunakan pola asuh yang demokratis. Penelitian diatas 

menunjukkan bahwa pola asuh yang digunakan ialah pola asuh yang diberikan 

dalam bentuk kepedulian antar sesama. Persamaan yang lain yakni penelitian 

ini sama-sama membahas mengenai suatu fenomena di panti asuhan. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas suatu fenomena 

yang dihadapi anak asuh terkait pengalihan tempat tinggal, kepribadian dan 

latarbelakang yang berbeda sehingga diharuskan untuk memiliki keterampilan 

sosial, sedangkan fenomena yang diteliti oleh peneliti membahas fenomena 

pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial anak. Selain 

itu perbedaan lainnya adalah pepenelitian diatas fokus terhadap 

pengembangan keterampilan sosial sedangkan peneliti fokus terhadap pola 

                                                           
12

 Syifa Rohmatin, “Skripsi Pola Asuh Pengurus Panti dalam Mengembangkan Keterampilan 

Sosial Anak (Studi Ddeskriptif di Panti Asuhan Insan Kamil Mandiri)” (Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, 2019), Universitas Pendidikan Indonesia. 
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asuh dan dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial 

pada anak.  

Dalam penelitian yang berjudul Peranan Pola Asuh Pengurus Panti 

Asuhan dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial Antar Anak yang dilakukan 

oleh Tika Ferdiana menjelaskan mengenai pola asuh yang digunakan oleh 

pengurus panti asuhan yakni dengan menggunakan pola asuh yang otoriter 

dan autoritatif. Penerapan pola asuh yang otoriter kepada anak panti asuhan 

yang bersifat otoriter ini memunculkan rasa peduli terhadap orang lain. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi 

13.  

Hasil penelitian diatas menjelaskan mengenai pola asuh yang 

digunakan oleh pengurus panti asuhan yakni dalam mengasuh anak pengurus 

melatih dan mencoba memunculkan rasa perduli kepada orang lain. Penerapan 

pola asuh yang otoriter kepada anak memunculkan rasa peduli terhadap orang 

lain. Pola asuh otoriter cenderung membuat anak untuk bersikap disipllin dan 

melatih solidaritas, sikap perduli anak. Persamaan penelitian ini adalah 

pengurus panti dalam mengasuh anak memberikan kegiatan kepada anak asuh 

                                                           
13

 Tika Ferdiana, “Peranan Pola Asuh Pengurus Panti Asuhan dalam Meningkatkan 

Solidaritas Sosial Antar Anak” (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2016), Universitas 

Pendidikan Indonesia Bandung. 
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agar melatih anak hidup mandiri dan disiplin. Persamaan dari penelitian ini 

adalah menggunakan menggunakan teknik penelitian yang sama seperti 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian diatas 

dengan yaitu peneliti menggunakan pola asuh yang demokratis dan peneliti 

menjelaskan bagaimana dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan 

perilaku prososial anak. Penelitian milik Tika Ferdiana fokus mengenai pola 

asuh pengurus dalam meningkatkan solidaritas anak, sedangkan peneliti fokus 

kepada pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial anak. 

Lokasi penelitian juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni peneliti 

meniliti di Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen Jawa Tengah 

sedangkan penelitian diatas berlokasi di Panti Asuhan Sosial Anak dan Panti 

Sosial Tresna Werdha Bhakti Pertiwi Bandung.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surianti, program studi 

Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN 

Parepare yang berjudul Interaksi Pengasuhan Orang Tua terhadap Penanaman 

Perilaku Prososial Anak di Desa Sekkang Ruba, Kecamatan Wattang Sawito 

Kabupaten Pinrang menjelaskan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola 

penanaman perilaku prososial orang tua di Sekkang Ruba menggunakan pola 
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asuh yang permisif, otoriter dan demokratis14. Hasil selanjutnya dari penelitian 

ini adalah mengenai interaksi pengasuhan orang tua terhadap penanaman 

perilaku prososial anak yang hasilnya adalah anak-anak mempunyai kesadaran 

untuk menolong sesama, dalam interaksi orang tua dengan anak menerapkan 

sikap modelling.  

Dari hasil penelitian diatas persamaan penelitian dengan peneliti 

adalah model pengasuhan terhadap penanaman perilaku prososial anak, disini 

sama-sama menjelaskan bagaimana penanaman perilaku prososial kepada 

anak. Persamaan penelitian diatas adalah menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan sama-sama menggunakan pola asuh yang demokrasi. Adapun 

perbedaan dari penelitian masing-masing adalah skripsi oleh Surianti fokus 

kepada interaksi orang tua dengan anak, sedangkan peneliti fokus terhadap 

pola asuh dari pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial dan 

dampak dari perilaku prososial. Lokasi penelitian diatas berada di Kabupaten 

Winrang sedangkan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti berada di 

Kabupaten Kebumen.  

Selanjutnya dalam jurnal penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap empati terhadap perilaku prososial pada anak sekolah 

                                                           
14

 Surianti, “Interaksi Pengasuhan Orang Tua terhadap Penanaman Perilaku Prososial Anak di 

Desa Sekang Ruba Kecamatan Watang Sawitto” (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 11 

Februari 2020), IAIN PAREPARE. 
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dasar oleh Anna Mudarisatus Solekhah dkk, Universitas Negeri Semarang 

penelitian ini menjelaskan bahwa sikap empati dapat mempengaruhi 

seseorang untuk berperilaku prososial. Anak–anak sekolah dasar dalam 

bersosialiasi selalu baik dan memiliki hubungan yang signifikan antara sikap 

empati dengan perilaku prososial. Anak-anak sekolah dasar memliki sikap 

empati dalam menolong orang lain
15

. Metode yang digunakan dalam 

penelitian jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan.  

Hasil penelitian pada jurnal diatas terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu fokus penelitian menjelaskan 

bagaimana perilaku prososial pada anak. Lalu perbedaannya adalah jurnal 

diatas lebih menjelaskan sikap empati yang sangat berpengaruh terhadap 

perilaku prososial anak sedangkan peneliti fokus terhadap pola asuh pengurus 

panti terhadap penanaman perilaku prososial anak.  

Dalam skripsi yang berujudul Upaya Proposial Pada Pengasuh Rumah 

Tahfidz Yatim dan Dhuafa Al Falah Kotagede, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Fahmi Husein. Penelitian 

ini menerangkan tentang perilaku prososial berperan aktif dalam menolong, 

                                                           
15

 Anna Mudarisatus Solekhah dkk, “Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Empati 

terhadap Perilaku Prososial pada Anak Sekolah Dasar,” Universitas Negeri Semarang, t.t., 

https://pgsd.umk.ac.id/files/prosiding/2018/13_Anna_M_S_dkk_86-90.pdf. Diakses pada tanggal 24 

Februari 2021.   
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menjaga serta mendidik anak asuh. Upaya yang di lakukan oleh pengasuh 

Rumah Tahfidz ini yaitu dengan mendidik, mengajar, menjaga dan bermain. 

Pola pengasuhan di rumah tahfidz ini bersifat terbuka antara pengasuh dengan 

anak-anaknya memiliki kedekatan dan keterbukaan. Dalam membentuk 

perilaku prososial anak, pengasuh melakukan melalui cara mengajak melalui 

lisan, mencontohkan melalui perilaku, dan menanamkan sifat agar selalu 

bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Anak-anak di sini diwajibkan untuk taat 

terhadap aturan yang sudah disepakati termasuk menghapal Al- Qur’an16. 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yakni penelitian 

fokus terhadap perilaku prososial di rumah tahfidz dengan syarat wajib 

menghafal Al-Qur’an. Persamaannya adalah dalam penelitian ini sama-sama 

menerangkan mengenai perilaku prososial. Persamaan lainnya adalah 

pengurus dalam menanamkan prososial anak menggunakan modelling, 

memberikan contoh aksi nyata kepada anak asuh. Penelitian ini memiliki 

persamaan upaya dalam membentuk anak asuh yakni dengan Sharing 

(berbagi), Cooperative (kerja sama), Donating (menyumbang), Helping 

(menolong), Honesty (kejujuran), Generosity (dermawan) dan 

Mempertimbangkan hak serta kesejahteraan orang lain. Penelitian diatas 

                                                           
16

 Fahmi Husein, “Skripsi Upaya Proposial Pada Pengasuh Rumah Tahfidz Yatim dan Dhuafa 

Al Falah Kotagede” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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dengan hasil penelitian oleh peneliti sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif.  Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas fokus 

kepada upaya prososial pada pria muda sebagai pengasuh rumah tahfidz 

sedangkan peneliti fokus kepada pola asuh dan dampak pola asuh dalam 

menanamkan perilaku prososial anak di panti asuhan dan penelitian ini 

berbeda lokasi dengan penelitian yang diteliti oleh Fahmi Husen di 

Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Kebumen. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban 

dan memberikan penjelasan terkait permasalahan yang akan diteliti. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni:  

1. Pola Asuh 

Pentingnya pola asuh orang tua memberikan dampak terhadap 

kesejahteraan dan perkembangan anak, maka proses pola asuh di panti 

asuhan menjadi sangat penting dan layak untuk diteliti, dipelajari dan 

dikaji, serta memahami suatu proses dan kondisi anak yang hidup terpisah 

jauh dari keluarga. Pola asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

terdiri dari dari dua kata yaitu “pola dan asuh.” Pola mengacu pada 

model, sistem, dan cara kerja yang tepat. Sedangkan kata asuh memiliki 

makna menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing dan 
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memimpin satu badan atau lembaga17. Pola asuh merupakan suatu cara 

yang digunakan untuk membantu anak dalam tumbuh dan berkembang 

dengan cara merawat, membimbing dan mendidik agar anak bisa 

mencapai kemandiriannya. Bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang 

tua akan berpengaruh terhadap kepribadian anak dalamm proses 

perkembangannya. Sehingga potensi anak untuk mengembangkan diri 

berawal dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua.   

Perilaku sosial sebagai suatu bentuk dari perilaku yang 

menguntungkan orang lain dan tidak lepas dari peran pola asuh dalam 

keluarga. Dalam mengasuh anak sebaiknya memahami terebih dahulu 

faktor yang mempengaruhinya, namun lebih baik mengenali kebiasaan 

pola asuh yang biasa diterapkan dalam keluarga dimana setiap keluarga 

mempunyai kebiasaan dan karakter yang berbeda. Keunikan dari 

kepribadian anak disebabkan adanya perkembangan. Perkembangan anak 

menurut tokoh aliran konvergensi William Stern dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Lingkungan keluarga mendukung anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan keluarga yang berarti 

suatu kelompok individu dalam ikatan pernikahan, mencakup ayah,ibu 

                                                           
17

 Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis. 
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dan anak
18

. Menurut Stewart dan Koch terdiri dari tiga kecenderungan 

pola asuh orang tua, yaitu : 

1) Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh otoriter merupakan metode pola asuh orang tua 

yang mengutamakan dalam pembentukan kepribadian anak dengan 

menetapkan standar mutlak yang harus diikuti (biasanya disertai 

dengan ancaman). Pola asuh ini dalam membesarkan sang anak 

dituntunt harus patuh pada orang tua dan orang tua memiliki kontrol 

yang ketat terhadap anaknya. Orang tua menuntut anaknya harus bisa 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dampak dari pola 

asuh otoriter adalah anak menjadi mudah tersinggung, penakut, 

murung, mudah terpengaruh, mudah stress dan tidak ramah
19

. 

Dampak positif dari pola asuh otoriter anak mampu menjadi individu 

yang disiplin dan bertanggung jawab. 

2) Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif merupakan pola asuh orang tua kepada 

anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara 

memberi pengawasan serta memberi kesempatan pada anak untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Pola asuh 
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 Ibid., hlm. 20. 

19
 Ibid., hlm. 13.  
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ini membebaskan anak untuk melakukan apa yang diinginkan. 

Dampak dari pola pengasuhan permisif seperti, bersikap implusif dan 

agresif, berani memberontak, kurangnya rasa percaya diri dan 

pengendalian diri, lebih mendominasi
20

. 

 

 

3) Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang membentuk 

suatu kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kebutuhan 

anak. Pola asuh ini bersifat positif dan mendorong anak untuk 

bersikap mandiri, namun orang tua tetap menetapkan batasan-batasan 

dan kendali atas tindakan mereka. Dalam pola pengasuhan 

demokratis orang tua melibatkan anak dalam membuat keputusan dan 

membentuk kedisplinan anak. Adapun dampak dari pola asuh ini 

yaitu membuat anak percaya diri, mampu mengendalikan diri, sopan, 

bertanggung jawab.
21
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 Ibid., hlm. 15. 

21
 Ibid., hlm. 17.  
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Pola asuh yang bersifat demokratis secara signifikan 

memfasilitasi adanya pertumbuhan anak yang baik dan mampu 

menolong orang lain dengan peran orang tua dalam menetapkan 

contoh dari perilaku prososial. Pola asuh yang demokrasi dapat 

mendukung pembentukan kendali kontrol internal yang merupakan 

salah satu ciri dari altruistik, yakni orang-orang yang gemar 

menolong yang memiliki pengendalian diri yang lebih tinggi 

daripada orang yang tidak suka menolong. 

Pola pengasuhan yang demokratis serta otoriter diterapkan oleh 

pengurus untuk mendorong anak-anak untuk bersifat positif dan 

mampu mendorong anak untuk bersikap mandiri dan bertanggung 

jawab. Pengurus menggunakan pola asuh demokratis biasanya 

menggunakan diskusi, penjelasan dan alasan-alasan yang membuat 

mereka mengerti mengapa mereka harus taat terhadap aturan di panti 

asuhan. Anak-anak harus bisa mengerjakan tugas masing-masing dan 

mengikuti kegiatan di panti supaya lebih produktif dan melatih 

kesadaran sosial mereka terhadap orang lain dalam lingkungan panti 

tersebut. Pola pengasuhan otoriter yang digunakan pengurus bertujuan 

untuk melatih dan menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung 

jawab anak asuh. 
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Dalam mengasuh anak-anak, untuk menanamkan perilaku 

prososial anak di panti pengurus memberikan tugas-tugas kepada 

anak-anak seperti piket harian di panti dimana dalam piket tersebut 

anak-anak harus melaksanakan tugasnya dalam membersihkan panti 

asuhan, membantu memasak, mencuci piring dan menjaga warung 

usaha di panti asuhan. Pengurus juga mewajibkan anak-anak untuk 

sholat berjamaah dengan tujuan agar mereka disiplin dalam beribadah 

dan selalu mengaji. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan agar anak-

anak mampu bersikap mandiri,mampu bertanggung jawab dan muncul 

jiwa sosialnya dalam perilaku menolong orang lain. Di panti asuhan 

Assalam Istiqomah anak boleh menggunakan handphone ketika 

sedang melaksanakan sekolah online, namun ketika selesai sekolah 

online handphone wajib untuk dikumpulkan kembali di kantor. Anak-

anak yang tidak mengumpulkan handphone akan dikenakan sanksi 

oleh pengurus. Sikap pengurus dalam hal tersebut bertujuan supaya 

anak mampu disiplin. Pengurus bersikap terbuka dengan anak, 

pengurus juga mengajarkan anak supaya hidup displin, mengajarkan 

kejujuran, memberikan penghargaan positif kepada anak, mengajarkan 

anak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dibuat, dan 

akrab dengan anak-anak22. Pemberian motivasi kepada anak-anak 
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 Pengurus Panti, Wawancara dengan PS02 Sebagai Pengurus Panti Asuhan Assalam 
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dalam bidang pendidikan diberikan oleh pengurus dengan cara 

memberikan reward kepada anak yang berhasil mendapatkan hasil 

ujian dengan nilai yang bagus dan memuaskan. Pemberian reward 

tersebut dilakukan pengurus agar anak asuh senantiasa rajin dan tekun 

dalam belajar. 

Dalam pola pengasuhan terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi serta melatarbelakangi orang tua dalam menerapkan 

pola pengasuhan pada anak-anaknya. Menurut Manurung terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan orang tua yaitu 

dari latar belakang pada pola asuh orang tua, dimana metode 

pengasuhan yang didapatkan dari orang tua mereka sendiri, orang tua 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya 

dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah, status ekonomi serta pekerjaan orang tua cenderung 

berpengaruh. Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan 

pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan 

anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi 

“orang tua” diserahkan kepada pembantu, yang pada akhirnya pola 

pengasuhan yang diterapkanpun sesuai dengan pengasuhan yang 

diterapkan oleh pembantu. Terdapat faktor lain yang juga 

                                                                                                                                                                      
Istiqomah, 25 Juni 2021, Kebumen. 
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mempengaruhi pola asuh yakni pandangan atau pola pikir orang tua 

kepada anak asuh, dimana pengurus memandang posisi dan peran anak 

asuh. 

2. Prososial 

Robert A. Baron dan Donn Bryne dalam buku psikologi sosial 

menjelaskan bahwa perilaku prososial adalah perilaku menolong orang 

lain yang menguntungkan bagi orang lain, dan biasanya beresiko bagi 

penolong. Secara umum, perilaku prososial mengacu pada menolong 

orang lain tanpa mengharap keuntungan dari orang lain
23

. William  

membatasi perilaku prososial secara mendalam karena bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi fisik atau psikologis penerima bantuan dari 

kurang baik menjadi lebih baik secara materi dan psikologis. Dalam 

hal ini, dapat dikatakan bahwa perilaku prososial ditujukan untuk 

membantu meningkatkan well being orang lain
24

.   

Dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku 

positif yang bermanfaat bertujuan untuk mensejahterakan orang lain 

hingga kondisi fisik dan psikis orang lain menjadi lebih baik dari 

                                                           
23

 Robert A. Baron dan Donn Bryne, Psikologi Sosial Jilid 2, Edisi Kesepuluh (Erlangga, 
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sebelumnya. Selain itu, perilaku ini dilakukan dengan sukarela tanpa 

mengharapkan imbalan/keuntungan. Dalam menolong orang lain 

(perilaku prososial) seseorang menolong tanpa mengharapkan 

imbalan, akan tetapi orang yang ditolong pada umumnya kerap 

memberikan reward kepada orang yang telah menolong dirinya. 

Perilaku prososial merupakan perilaku menolong orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan. Perilaku prososial merupakan salah satu 

bentuk interaksi sosial yang baik sehingga perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran individu 

bahwa menolong merupakan bentuk tanggung jawab dari setiap 

individu. Pola asuh demokrasi dapat memfasilitasi adanya anak untuk 

berkembang menjadi individu yang mau menolong orang lain, yaitu 

dengan peran orang tua dalam menerapkan dan memberi contoh 

perilaku menolong tersebut25. Berikut ciri-ciri dari perilaku prososial: 

1) Ciri-ciri Perilaku Prososial 

Terdapat 3 (tiga) ciri yang menunjukkan bahwa 

seseorang memiliki perilaku prososial menurut Brigham yaitu26 : 

a. Perbuatan itu berakhir pada dirinya dan tidak menuntut 

keuntungan dari pihak pelaku. 
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b. Perbuatan itu lahir dengan sukarela. 

c. Perbuatan itu menciptakan kebaikan. 

2) Bentuk Perilaku Prososial  

Dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku prososial 

menurut Dayakisni dan Hudaniah, berdasarkan teori dari 

Eisenberg dan Mussen adalah
27

: 

a. Sharing (berbagi), yakni memberi kesempatan dan perhatian 

kepada seseorang untuk mengungkapkan yang diinginkan da 

isi hatinya. 

b. Cooperative (bekerja sama), adalah bersedia melaksanakan 

kegiatan dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. 

c. Donating (menyumbang), yaitu kegiatan menyumbang 

melalui perbuatan dan pikiran, memberi sesuatu kepada 

orang yang membutuhkan. 

d. Helping (menolong), yaitu memberikan sebuah pertolongan 

untuk meringankan duka orang lain. 

e. Honesty (kejujuran), adalah tidak berbuat curang, bersikap 

dengan ikhlas. 

f. Generosity (dermawan), yakni keinginan untuk menolong 

dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. 
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g. Mempertimbangkan hak dan kesejahteraam seseorang 

 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 

Perilaku prososial dipengaruhi oleh faktor karakteristik 

situasional dan karakteristik personal yang melihat kejadian28. 

a. Faktor-faktor Karakteristik Situasional 

b. Faktor-faktor Karakteristik Personal Yang Melihat Kejadian: 

a) Kehadiran orang lain 

b) Pengorbanan yang harus dikeluarkan 

c) Pengalaman dan kondisi hati 

d) Kejelasan stimulus 

e) Adanya norma-norma sosial 

f) Hubungan antar calon penolong dengan korban  

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial menurut Sarwono dan Meinarno yaitu 29: 

a. Pengaruh Faktor Situasional 

a) Bystander  
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Bystander merupakan orang yang berada dalam 

lingkungan sekitar kejadian dan memiliki pengaruh 

besar dalam mempengaruhi seseorang ketika 

memutuskan menolong atau tidak. 

b) Daya Tarik 

Individu mengevaluasi korban secara positif akan 

mempengaruhi kemauan seseorang untuk memberikan 

pertolongan.  

c) Atribusi Korban 

Individu akan termotivasi untuk memberikan 

pertolongan kepada orang lain apabila ia 

mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban 

merupakan kejadian diluar kendali korban. 

d) Ada Model 

Adanya model prososial dapat memberikan 

pertolongan dan mendorong individu memberikan 

pertolongannya seperti yang sudah dijelaskan dalam 

teori belajar sosial.  

e) Desakan Waktu 

Seseorang terburu-buru dan sibuk cenderung akan 

tidak memberikan bantuannya, sedangkan seseorang 

yang memiliki waktu luang yang besar 
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berkemungkinan untuk memberikan bantuan kepada 

orang yang membutuhkan bantuannya. 

f) Sifat Kebutuhan Korban 

Kesediaan individu untuk menolong dipengaruhi dari 

kejelasan bahwa korban sangat membutuhkan 

pertolongan, korban layak untuk ditolong, dan 

bukanlah tanggung jawab korban hingga ia 

membutuhkan pertolongan dari orang lain.  

b. Pengaruh Faktor dalam Diri 

a) Suasana Hati 

Emosi positif dan emosi negatif berpengaruh 

terhadap munculnya perilaku prososial 

b) Sifat  

Karakteristik individu mempengaruhi 

kecenderungan untuk menolong orang lain 

c) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin cenderung membuat seseorang untuk 

memberi pertolongan dan sangat bergantung pada 

kondisi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan 

d) Tempat Tinggal 

Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi 

perilaku prososial seperti, didesa individu lebih peka 
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untuk memberikan bantuan daripada seseorang yang 

tinggal diperkotaan 

e) Pola Asuh 

Pola asuh yang demokratis lebih memfasilitasi 

adanya kemungkinan anak tumbuh menjadi pribadi 

yang mau menolong 

Dapat disimpulkan bahwa baik faktor situasional maupun 

personal atau kepribadian akan menentukan perilaku prososial. 

Namun ketika faktor situasional melemah maka faktor 

kepribadian akan lebih mampu memprediksi terjadinya perilaku 

prososial. Oleh karena itu orang dengan karakteristik 

kepribadian tertentu lebih cenderung menolong ketika situasinya 

tidak menuntut memberikan pertolongan. 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang 

untuk berperilaku prososial menurut Staub yaitu30: 

a.  Self-Gain, mengharapkan seseorang untuk menghindari 

kehilangan sesuatu seperti pengakuan dan pujian.  

b. Personal Values and Norms, dalam nilai-nilai dan norma 

sosial terdapat beberapa nilai dan norma yang 
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terinternalisasi oleh individu, beberapa diantaranya terkait 

dengan perilaku prososial seperti berkewajiban menjaga. 

c. Empathy, kemampuan seseorang merasakan perasaan atau 

pengalaman orang lain.  

4) Cara Meningkatkan Perilaku Prososial 

Dayakisni dan Hudaniah dalam bukunya Psikologi 

Sosial memiliki beberapa cara dalam meningkatkan perilaku 

prososial yaitu
31

 :  

a. Pertama, melalui model penayangan perilaku prososial, 

contoh melalui media massa. Dikarenakan banyak perilaku 

manusia yang terbentuk dari belajar sosial terutama dengan 

cara meniru. Dalam mengamati bentuk perilaku prososial 

terdapat dampak yang muncul yakni memberikan dampak 

positif mengenai kepribadian manusia dalam pribadi si 

pengamat. 

b. Yang kedua adalah menciptakan Superordinate indentity, 

yaitu pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari 

keluarga manusia secara menyeluruh. Dalam beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa menciptakan superordinate 
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indemnity dapat mengurangi konflik dan meningkatkan 

perilaku prososial dalam kelompok serta meningkatkan 

empati kepada anggota kelompok tersebut. 

c. Ketiga yaitu lebih memperhatikan norma-norma prososial, 

seperti norma tentang tanggung jawab sosial. Norma ini 

dapat ditanamkan orang tua, guru maupun media massa. 

Demikian pula, para tokoh masyarakat dan pencetus 

kebijakan dapat memotivasi masyarakat untuk bertindak 

prososial dengan memberi penghargaan kepada mereka 

yang telah banyak berjasa dalam meningkatkan well being 

orang lain. 

Terdapat beberapa langkah dalam perilaku prososial 

menurut Middlebrook yaitu menyadari adanya keadaan darurat, 

individu berada dalam situasi yang darurat dimana perilaku 

menolong/prososial sangat dibutuhkan, mengintrepetasikan 

situasi sebagai situasi darurat, bystander memahami kondisi 

bahwa situasi tersebut memerlukan pertolongan dan 

mengidentifikasikan bahwa situasi dalam kondisi gawat 

darurat32. 
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G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian, dimana menggunakan metode 

akan memudahkan dalam penelitian.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah memahami 

fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan studi kasus yakni meneliti suatu kasus atau 

fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara 

mendalam. Penelitian studi kasus sering disebut dengan penelitian 

lapangan. Penelitian ini dilakuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan di lapangan 

penelitian
33

.   

Peneliti terjun langsung ke panti asuhan untuk melakukan 

observasi dan mencari informasi yang kemudian akan dianalisis. Peneliti 

meneliti sebuah fenomena yaitu perilaku prososial yang ditanamkan oleh 

pengurus panti melalui pola asuh. Akan muncul hasil penelitian berupa 

kalimat maupun gambar. Maka dari itu, hasil peneitian berisi kutipan 

yang bisa digunakan dalam menyajikan hasil penelitian. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Assalam Istiqomah 

Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Panti asuhan ini terletak di Jl. Kenanga 

No.182, Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa 

Tengah. Alasan peneliti meneliti panti asuhan ini karena berdasarkan 

hasil observasi perilaku prososial anak di panti asuhan masih cukup 

rendah dan penelitian dilakukan untuk mengetahui pola asuh pengurus 

panti dalam menanamkan perilaku prososial anak.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Arikunto menjelaskan subjek penelitian yaitu sebagai tempat 

dimana data untuk variable penelitian didapatkan dan ditentukan dalam 

kerangka pemikiran
34

. Sumber penelitian sangat penting dikarenakan 

menjadi sumber pengumpulan data penelitian, maka dari itu penelitian 

subjek harus teliti dan cermat sehingga memperoleh data yang akurat. 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan subjek penelitian yaitu Panti 

Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen dan pihak-pihak yang berkaitan 

langsung dengan penanaman perilaku prososial di panti asuhan.  

  Menurut Spradley objek penelitian yaitu keadaan sosial yang 

ingin dipahami secara mendalam tentang apa yang terjadi di dalamnya. 
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Kondisi berupa tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi dan terhubung dengan satu sama lain
35

. Objek 

penelitian ini adalah tempat, pelaku dan kegiatan yang bersangkutan 

dengan pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial 

anak di panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen.  

  Dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,  

yaitu teknik mengambil sumber data dengan pertimbangan khusus atas 

suatu kondisi
36

. Dalam hal ini informan yang dipilih yaitu pengurus panti 

asuhan, karena untuk mendapatkan gambaran awal mengenai pola asuh 

dan dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial di 

panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen. Pertimbangan tertentu dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Pengurus Panti (PS) merupakan seseorang dalam kelompok yang 

membuat, menetapkan dan melaksanakan pola asuh dalam 

menanamkan perilaku perilaku prososial anak serta dampak pola 

asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial.  
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2) Anak Asuh (AS) yang merupakan anak asuh panti asuhan Assalam 

Istiqomah, dimana anak asuh merupakan penerima layanan panti 

asuhan. 

4. Sumber  Data 

Dalam penelitian yang diteliti, sumber data dibedakan menjadi 2 

yakni: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yakni data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer 

dari penelitian ini yakni hasil wawancara bersama subjek yang 

sudah ditentukan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini berupa artikel, buku, situs web, arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut 

penjelasan mengenai masing-masing metode.  
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a. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, 

antara pewawancara dengan pihak yang terwawancara untuk 

mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan.
37

 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau 

terbuka. Wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang sudah disusun secara lengkap dan sistematis.
38

 Penggunaan 

teknik ini bertujuan agar wawancara yang dilakukan secara 

mendalam, bebas, mengalir dan lebih terbuka namun tetap fokus 

pada wawancara. Pihak-pihak yang akan diwawancara oleh peneliti 

adalah: 

1) Jajaran ketua dan pengurus (PS) Panti Asuhan Assalam 

Istiqomah Kebumen selaku pihak yang mengetahui dan 

mengelola panti asuhan secara keseluruhan. 
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2) Pengurus (PS) panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen 

selaku pihak yang paling dekat dengan anak serta yang 

bertanggung jawab untuk merawat anak. 

3) Anak asuh (AS) panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen 

selaku pihak yang mendapatkan pelayanan lembaga.  

b. Observasi  

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 

arti pengamatan atau peninjauan secara teliti. Alwasilah 

menyatakan bahwa observasi merupakan penelitian atau 

pengamatan yang sistematis dan terencana untuk memperoleh data 

yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya39. Jadi observasi yaitu 

teknik pengumpulan data dimana peneliti diharuskan untuk terjun 

ke lapangan untuk mengamati berbagai hal seperti perilaku, waktu, 

kegiatan, dan tujuan. Penulis mengamati langsung di lokasi 

penelitian dan dan mencatat serta mendokumentasikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan dari obek penelitian.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa suatu kejadian yang 

terlah berlalu atau kejadian masa lalu. Dokumen bisa berupa 
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tulisan, gambar atau karya monumental. Dokumen digunakan 

untuk melengkapi data observasi dan wawancara
40

. 

Dokumen dalam penelitian ini yaitu berupa foto kegiatan di 

panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen, data anak asuh dan 

fasilitas yang didapatkannya, catatan. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan melalui 

tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajiam data dan 

kesimpulan/verifikasi.
41

 Berikut penjelasan pada setiap tahap : 

a) Reduksi Data 

Banyak sekali data di lapangan yang didapatkan, sehingga 

perlu dilakukan reduksi dan analisa data tersebut. Reduksi data 

adalah kegiatan meringkas, menentukan hal pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, mencari tema pola, dan menghapus yang 

tidak digunakan
42

. Penulis akan memilih data-data penting yang 

dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data  

yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian peneliti akan 
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mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan membuang yang 

tidak diperlukan.  

b) Penyajian Data 

Setelah mereduksi data dan informasi yang didapatkan, 

langkah selanjutnya yaitu menyajikan reduksi secara jelas dan 

mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk memahami apa yang 

terjadi, dan kemudian menentukan langkah selanjutnya. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering 

digunakan dalam menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Bentuk narasi merupakan penyajian data kualitatif dan 

dianggap sebagai pilihan terbaik untuk penyajian data penelitian
43

. 

Setelah reduksi data dan informasi yang didapat penulis dari 

berbagai sumber di Panti Asuhan Assalam Istiqomah, kemudian 

menyajikan data dalam bentuk laporan/catatan kecil untuk 

membantu menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya.  
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c) Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran penelitian yang masih samar, maka peneliti 

terjun kembali ke lapangan untuk menemukan temuan lain yang 

memiliki bukti-bukti yang cukup, valid dan konsisten maka dapat 

dilakukan verifikasi/menyimpulkan data sehingga menjawab 

masalah pada masalah yang sudah dirumuskan peneliti 

sebelumnya
44

.  

Di sinilah peneliti akan mendapatkan hasil penelitian mengenai 

pola asuh pengurus Panti Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen, 

yang kemudian disusun secara sistematis didalam laporan skripsi.  

7. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini mengguakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan 

keabsahan data. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan sumber selain data tersebut untuk memeriksa 

kembali atau menjadi pembanding data tersebut
45

. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan 
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mengecek data yang didapatkan dengan observasi, wawancara, atau 

teknik lain yang berbeda dan dilakukan secara berulang dengan 

pertanyaan yang sama sehingga mendapatkan hasil yang sama
46

. Pada 

triangulasi waktu ini peneliti tidak melakukan observasi dan 

wawancara satu kali akan tetapi berkali-kali dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang akurat dikarenakan perilaku manusia pada 

setiap waktu mengalami perubahan.  

8. Sistem Pembahasan  

Untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan menganalisis hasil 

penelitian ini, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian kedalam 

beberapa bab :  

Bab I Pendahuluan: Penulis menyajikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Gambaran Umum: Penulis menyajikan gambaran umum 

tentang Panti Asuhan Assalam Istiqomah Pejagoan, Kebumen seperti sejarah 

berdirinya, visi dan misi, kegiatan yang dilakukan, fasilitas yang diberikan, 

dan data anak dan pengasuh.  
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Bab III Pembahasan: Penulis menyajikan fokus penelitian mengenai 

pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial anak di Panti 

Asuhan Assalam Istiqomah Kebumen.  

Bab IV Penutup: Penulis menyajikan kesimpulan, saran, daftar pustaka 

dan lampiran – lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai pola asuh pengurus dalam menanamkan 

perilaku prososial anak di panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen serta 

mengetahui dampak pola asuh pengurus dalam menanamkan prososial anak, 

dengan berdasarkan hasil penelitian, menggali, memahami data yang ada dan 

bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada 

bab sebelumnya. Maka dari itu peneliti berhasil menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam mengasuh anak, pola asuh yang digunakan dalam menanamkan 

perilaku prososial anak dengan memberikan kegiatan yang produktif 

Kegiatan  di panti seperti, kegiatan piket harian yang mana dalam 

kegiatan tersebut anak dituntut bekerja sama dengan anak asuh lain untuk 

menyelesaikan tugas piket tersebut. Kegiatan piket harian tersebut 

bertujuan agar anak mampu menanamkan perilaku prososial sebagai 

perilaku saling menolong/bekerja sama dan melatih rasa tanggung jawab 

pada anak. Masih banyak berbagai macam kegiatan prduktif lainnya di 

panti seperti, kegiatan makan bersama dimana kegiatan tersebut akan 

meningkatkan kehangatan anggota di panti, kegiatan belajar bersama 

dipanti bertujuan supaya anak asuh mampu untuk berbagi pengetahuan 
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yang dimiliki, kegiatan sholat berjama’ah dan mengaji dipanti bersifat 

wajib karena melatih anak asuh untuk meningkatkan spiritualnya dan 

memiliki bekal untuk akhirat, kegiatan yang lain adalah kegiatan bakti 

sosial dengan para donatur yang menyumbangkan sebagian hartanya 

untuk anak asuh, dalam kegiatan ini anak asuh dilatih pengurus untuk 

dapat saling bekerja sama mempersiapkan acara yang hendak 

dilaksanakan.  

Pola asuh yang digunakan pengurus panti dalam mengasuh anak dengan 

pola asuh demokratis dan otoriter. Pola asih ini dinilai mampu 

membimbing anak assuh dalam menanamkan perilaku prososial anak. 

Bentuk perilaku prososial yang ditanamkan pengurus dengan sharing 

(berbagi), cooperative (bekerja sama), donating (menyumbang), helping 

(menolong), honesty (kejujuran), generosity (dermawan), memperhatikan 

kesejahteraan orang lain dan memberikan model penayangan perilaku 

prososial. 

2. Dampak dari pola asuh pengurus dalam menanamkan perilaku prososial 

anak adalah anak-anak di panti asuhan Assalam Istiqomah anak mampu 

memiliki perilaku prososial, dimana anak asuh sebelumnya memiliki 

perilaku prososial yang rendah namun dengan pola pengasuhan yang 

diterapkan oleh pengurus panti maka secara perlahan perilaku prososial 

anak-anak mulai terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selain itu dampak 

dari pola asuh pengurus yang lain adalah anak-anak dapat menjadi 
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individu yang disiplin, memiliki kemandirian yang cukup untuk seusia 

anak-anak hingga remaja. Selain itu dampak yang lain adalah adanya rasa 

empati yang dimiliki oleh anak asuh. Perasaan empati sangat diperlukan 

dalam perilaku prososial karena apabila hendak melakukan 

prososial/menolong orang lain seharusnya dalam diri individu memiliki 

rasa empati kepada calon orang yang akan ditolong. Rasa empati 

tersebutlah yang akan mennetukan apakah seseorang akan menolong 

orang yang sedang membutuhkan bantuan atau tidak.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran dalam 

penelitian ini supaya dapat membantu pengurus Panti Assalam Istiqomah 

dalam menanamkan perilaku prososial anak asuh, berikut beberapa saran 

antara lain: 

1. Pengurus menambahkan sumber daya manusia agar pengurus mampu 

lebih mengontrol anak asuh dengan tinggal bersama dengan anak asuh di 

panti asuhan Assalam Istiqomah Kebumen. 

2. Teruntuk lembaga panti asuhan sebaiknya ditambahkannya sumber daya 

manusia/pekerja sosial untuk melakukan intervensi anak asuh secara 

mendalam. 

3. Dalam mengasuh anak perlu diadakannya pelatihan parenting untuk 

pengurus panti asuhan Assalam Istiqomah dan para orang tua anak asuh 
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dengan ahli supaya mampu lebih memahami dan mengetahui kebutuhan 

anak-anak. 

4. Anak asuh diharapkan mampu lebih disisplin dalam belajar dan mampu 

dengan bijak menggunakan handphone ketika sedang melakukan 

pembelajaran/sekolah.  

5. Kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai pola asuh pengurus panti dalam menanamkan perilaku prososial 

anak. 
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