
 
 

i 

UPAYA SANTRI DALAM BERSOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT 

(Studi Kasus di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

di Balegondo Ngariboyo Magetan) 

 

 

SKRIPSI 
 

 

 

OLEH:  

 

MUTHI’ATUN 

NIM: 210314284 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 2019 

 

 



 
 

ii 

UPAYA SANTRI DALAM BERSOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT 

 (Studi Kasus di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 

Qur’an di Balegondo Ngariboyo Magetan) 

 

SKRIPSI 

 

DiajukanKepada 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

OLEH  

 

MUTHI’ATUN 

NIM: 210314284 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 
 

iii 
 



 
 

iv 
 

 

 



 
 

v 
 

 

 



 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

 

Muthi’atun. 2019. Upaya Santri dalam Bersosialisasi dengan Masyarakat di 
Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Studi Kasus 
di Balegondo Ngariboyo Magetan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing Drs.Moch Saichu, M.Si. 

Kata Kunci: Santri, Sosialisasi, Masyarakat 

Pada hakikatnya sifat manusia bersifat sosial, yakni saling berinteraksi 
antar sesama manusia lainnya. Berbicara mengenai sosialisasi bahwasanya 
penelitian ini berawal dari keprihatinan peneliti yang disebabkan kurangnya 
interaksi anak dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Seperti 
halnya masih ditemukan anak yang berada di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an 
Balegondo Ngariboyo Magetan ini menganggap bahwasanya mereka merasa 
canggung dengan lingkungan warga sekitar karena perbedaan lingkungan asal 
mereka dengan masyarakat robahan. Hal ini juga disebabkan karena lembaga 
panti dari awal belum memprogram sosialisasi sehingga dari situlah kurangnya 
rasa tanggap lembaga panti terhadap masyarakat yang sudah mendukung 
berdirinya panti ini. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi antara anak panti 
dengan masyarakat sekitar.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya ustadz/ustadzah 
dalam membina santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 
Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan. (2) mengetahui proses interaksi sosial 
santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 
Ngariboyo Magetan dengan masyarakat sekitar (3) mengetahui faktor pendukung 
dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi santri di Panti Asuhan Yatim 
Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dalam 
bersosialisasi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman melalui proses 
reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) upaya ustadz/ustadzah dalam 
membina santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 
Balegondo Ngariboyo Magetan ini sangat bertanggung jawab penuh terhadap 
anak asuhnya (2) proses interaksi sosial santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 
Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dengan 
masyarakat, adanya motivasi dalam diri santri untuk beradaptasi terhadap 
lingkungan masyarakat sekitar (3) faktor pendukung sosialisasi di Panti Asuhan 
Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan 
adanya rasa antusias dari warga terhadap berdirinya Panti Asuhan tersebut, 
adapun faktor penghambatnya yaitu adanya keterbatasan waktu santri dalam 
bersosialisasi karena kegiatan santri di sekolah, karakter santri yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki berbagai keistimewaan, 

diantaranya adalah kemampuan manusia untuk berpikir serta mampu 

memecahkan berbagai masalah yang dialaminya. Selain itu manusia sebagai 

makhluk sosial tidak dapat melanjutkan hidup tanpa bantuan atau campur tangan 

manusia lain meskipun telah dikaruniai kemampuan dasar yang bersifat rohaniah 

dan jasmaniah, agar dengan kemampuan tersebut mampu mempertahankan hidup 

dan memajukan kesejahteraannya, sarana utama untuk mengembangkan 

kehidupan manusia tidak lain adalah pendidikan.1 Lingkungan merupakan salah 

satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan islam, yang 

tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik. Lingkungan yang dimaksud di sini 

ialah lingkungan yang berupa keadaan sekitar yang mempengaruhi pendidikan 

anak.2 selain itu manusia juga mulai menyadari bahwa setiap orang haruslah 

berinteraksi dengan masyarakat yang melingkupinya, setiap manusia haruslah 

membina hubungan dengan manusia yang lain, seperti halnya seseorang lebih 

mengenal satu sama lain, memahami kebiasaan orang lain ataupun perilakunya, 

gotong royong yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu manusia tidak 

mungkin hidup layak diluar masyarakat, baik dari lahir sampai mati manusi hidup 
                                                             

1 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 173. 

 
2
 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 10. 
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sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi 

sosial dengan orang-orang disekitar dengan demikian mengalami pegaruh dan 

mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam kehidupan tiap 

masyarakat. 

Pada hakikatnya sifat manusia bersifat sosial, yakni dapat mempelajari 

interaksi antar sesama manusia lainnya dan hampir segala sesuatu yang kita 

pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, di rumah, di sekolah 

dan lain sebagainya. Fitrah inilah yang mendorong manusia untuk menjalin 

hubungan dengan sesamanya. Hubungan yang terjalin itu adakalanya diwarnai 

dengan jalinan yang manis dan indah, namun tak jarang juga diwarnai dengan 

ikatan yang tidak harmonis dan saling menghancurkan. Baik dan buruk suatu 

hubungan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan masing-masing manusia. 

Dengan adanya interaksi manusia dari lahir telah mempengaruhi tingkah laku 

orang lain, misalnya ketika bayi baru lahir dalam keadaan lemah yang serba 

memerlukan pertolongan orang-orang yang berada di sekitarnya,dengan cinta 

kasih, maka dengan begitu juru rawat, ibu dan orang-orang dengan rasa hati-hati 

dan penuh kasih sayang memelihara bayi itu. Semua tindakan, semua tingkah laku 

harus diselaraskan dengan tingkah laku bayi dan sebaliknya dengan tingkah laku 

orang-orang lainnya, dengan sifat-sifat yang diterangkan tadi, merupakan bentuk 

suatu usaha untuk bertahan hidup, yaitu bayi dapat tumbuh menjadi besar dan 

baik, menjadi anak yang sudah dapat duduk sendiri, makan sendiri, bicara, 

berjalan dan seterusnya. Dan interaksi itu terus terjadi sampai anak tadi menjadi 

dewasa dan tua terus mati. 
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Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-

orang disekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi 

orang lain, interaksi sosial sangat utama dalam tiap masyarakat. Jadi interaksi 

terus menerus kontinue dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Soal interaksi 

ini tetap ada tetapi dengan proses yang dinamis, progresif dan kreatif. Kesimpulan 

pendekatan ini mengatakan, bahwa untuk mengetahui tingkah laku manusia harus 

dilihat dari individu dan masyarakat.3 Proses pembentukan kepribadian seseorang 

akan berbeda satu sama lain tergantung dari pola sosialisasi yang dianut oleh 

masyarakatnya. Walaupun demikian, setiap masyarakat mempunyai pola-pola 

perilaku umum yang membatasi perilaku imdividu berdasarkan kepribadiannya. 

Berbicara mengenai kehidupan manusia sekarang ini masih banyak yang 

belum tau persis dengan apa maksud serta tujuan dari sosialisasi itu sendiri, yaitu 

mengarahkan individu untuk bertingkah laku yang sesuai dengan norma ataupun 

tata nilai yang ada pada masyarakat, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, 

memberikan ilmu pengetahuan kepada individu yang dibutuhkan bagi 

kehidupannya kelak di masyarakat, serta mendorong individu untuk mampu 

berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya. Begitupun 

juga seperti halnya yang terjadi pada anak-anak panti asuhan yatim piatu 

muhammadiyah Tahfidzul qur’an balegondo ngariboyo magetan, mereka 

mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan di luar 

panti asuhannya dan cenderung melakukan penyesuaian diri yang salah. Hal 

tersebut dikarenakan setiap harinya anak tersebut berinteraksi dengan sesama anak 

                                                             
3Martini Jamaris, Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan (Bogor:Ghalia Indonesia, 

2013), 9-10. 
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asuh yang sama-sama memiliki permasalahan, dan anak asuh menganggap dirinya 

berbeda dengan anak-anak yang tidak tinggal di panti asuhan. 

Interaksi sosial yang dialami oleh anak yang tinggal di panti asuhan ini 

masih kurang dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya oleh sebab itu 

anak merasa dirinya sulit untuk bisa mengenal masyarakat, sulit untuk 

menyesuaikan dirinya dengan masyarakat, dan kepribadiannya juga ikut sulit 

terbentuk, tidak sejalan dan tidak berkembang dengan baik sehingga tidak akan 

menjadi satu pribadi yang utuh dan anggota masyarakat yang baik. Biar 

bagaimanapun juga anak panti di Tahfidzul Qur’an ini juga masih bisa 

mendapatkan bimbingan-bimbingan dan perhatian dari pengasuh yang berfungsi 

sebagai pengganti orang tua dalam keluarga. Para pengasuh berperan membantu, 

melatih, dan membimbing anak panti asuhan untuk dapat mengembangkan dirinya 

secara optimal baik di dalam panti ataupun diluar panti. Proses interaksi yang 

terjadi secara terus menerus dalam kehidupan anak di panti asuhan ini sangatlah 

penting. Interaksi ini dimaksudkan agar anak dapat melakukan penyesuaian 

dirinya dengan perubahan baik di dalam panti maupun perubahan dalam 

hubungannya dengan interaksi yang dilakukan di dunia luar. 

Hal ini dikarenakan penyesuaian diri sebagai proses yang menyertai 

kehidupan juga tidak terlepas dari pengalaman yang diperoleh dari orang-orang 

yang ada di sekitarnya, diantaranya dukungan dari orang terdekat. Bagi santri, 

lingkungan panti asuhan merupakan lingkungan sosial utama yang dikenalnya dan 

merupakan sumber dukungan sosial yang utama. Dukungan anak itu sendiri 

sebenarnya tidak hanya dapat diperoleh dari para pengasuh, tetapi juga dari 
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teman-temannya sesama penghuni panti asuhan. Meskipun demikian, dukungan 

sosial dari teman-teman di panti asuhan juga terhambat oleh beberapa hal. Teman-

teman yang berada di lingkungan panti asuhan kurang dapat saling memberi 

dukungan sosial karena mereka sama-sama membutuhkan perhatian lebih, 

sehingga tidak mudah untuk dapat saling memberi bimbingan positif. 

Pengasuhan anak adalah salah satu bagian penting dalam proses sosialisasi 

(bermasyarakat) berarti suatu cara dalam mempersiapkan seseorang menjadi 

anggota masyarakat. Artinya mempersiapkan anak untuk dapat bertingkah laku 

yang sesuai dengan lingkungannya. Dengan demikian pengasuhan anak yang 

merupakan bagian dari sosialisasi pada dasarnya berfungsi untuk 

mempertahankan dalam suatu proses bermasyarakat yang berlangsung. 

Berdasarkan permasalahan diatas, sebagai pijakan latar belakang masalah, 

maka  peneliti tertarik dan menganggap penting untuk mengadakan penelitian 

tentang Upaya Santri dalam Bersosialisasi dengan Masyarakat (Studi Kasus 

di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 

Ngariboyo Magetan). 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya 

mengenai upaya santri dalam bersosialisasi dengan masyarakat di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an studi kasus di Balegondo 

Ngariboyo Magetan. Dengan permasalahan keprihatinan peneliti yang disebabkan 

kurangnya interaksi anak dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. 

Seperti halnya masih ditemukan anak yang berada di Panti Asuhan Tahfidzul 
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Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan ini menganggap bahwasanya mereka 

merasa canggung dengan lingkungan warga sekitar karena perbedaan lingkungan 

asal mereka dengan masyarakat sekitar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya ustad/ustadzah dalam membina santri di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo 

Magetan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar? 

2. Bagaimana proses interaksi sosial santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dengan 

masyarakat sekitar? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi 

sosialisasi santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 

Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dalam bersosialisasi? 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1.  Mengungkap upaya ustad/ustadzah dalam membina santri di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo 

Magetan 
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2. Mengungkap proses interaksi sosial santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dengan 

masyarakat Robahan 

3.  Mengungkap faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat 

mempengaruhi santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 

Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dalam bersosialisasi. 

E. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian upaya santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an dalam bersosialisasi dengan masyarakat 

Robahan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber 

pengetahuan dan informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dalam proses bersosialisasi anak di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai praktik pengalaman dan untuk menambah khasanah keilmuan dalam 

bidang psikologi dan sosial pendidikan, dan berguna bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Bagi ustadz/ustadzah 

Memberikan pengetahuan dan juga agar dapat mengetahui sikap dari 

kepribadian anak ataupun masalah-masalah yang anak hadapi, motivasi, serta 
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dukungan dari ustadz/ustadzah yang mana anak dapat bersosialisasi dengan 

baik. 

c. Bagi panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah 

Sebagai bahan evaluasi untuk panti supaya anak mampu untuk melakukan 

penyesuaian dirinya dengan perubahan baik di dalam panti maupun 

perubahan dalam hubungannya dengan interaksi yang dilakukan di dunia luar, 

dan menjadikan santri sebagai penerus serta bisa merealisasikan apa yang di 

peroleh di panti untuk kehidupan bermasyarakat. 

d. Bagi perguruan tinggi 

Sebagai sumber data dan sumbangan pemikiran dalam bidang penelitian dan 

ilmu pengetahuan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, untuk 

memudahkan penyusunan skripsi dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa 

bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang kemukakan secara 

sistematis, yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan sistematika pembahasan. 

Bab II Berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang 

berfungsi sebagai alat penyusun instrument pengumpulan data (IPD) dan sebagian 

menjadi pisau analisis data. 
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Bab III Berisi metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV Berisi deskripsi data yang di dalamnya berisi deskripsi data umum 

dan deskripsi data khusus. 

Bab V Berisi analisis data yang akan membahas tentang upaya ustad 

dalam membina santri agar bisa bermasyarakat, proses anak saat berinteraksi 

sosial dengan masyarakat dan penilaian dari ustad ketika anak bersosialisasi 

dengan masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat 

mempengaruhi santri di panti. 

Bab VI Pada bagian ini merupakan bagian penutup, yang mempermudah 

pembaca dalam mengambil intisari. Berupa kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk menguatkan posisi peneliti dalam melakukan penelitian 

tentang upaya santri dalam bersosialisasi dengan masyarakat di Panti 

Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Balegondo Ngariboyo Magetan, 

peneliti melakukan penelusuran pustaka dan literatur yang mempunyai 

relevansi dengan topik kajian penelitian ini. Adapun fungsi dari penelitian 

ini ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang sifat sosial yang dimiliki oleh 

santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Balegondo Ngariboyo 

Magetan. Beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan untuk 

mendukung dan sebagai pembanding penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Penelitian Erwin Rahmawati, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun 2017, yang 

meneliti tentang Etika Bergaul Santri di Tengah Masyarakat dalam 

Novel Tasawuf Cinta Karya M. Hilmi AS’ad. Rumusan masalah 

penelitian ini adalah a. Bagaimana etika bergaul santri di tengah 

masyarakat dalam novel tasawuf cinta karya M. Hilmi As’ad? b. Apa 

kontribusi santri dalam membentuk pergaulan di tengah masyarakat 

dalam Novel Tasawuf cinta karya M. Hilmi As’ad? c. Bagaimana 

relevansi etika bergaul santri di tengah masyarakat dalam novel 

tasawuf cinta karya M. Hilmi As’ad dengan pendidikan akhlak? 
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah library research. Hasil 

penelitiannya adalah etika bergaul santri di tengah masyarakat dalam 

novel tasawuf cinta karya M. Hilmi As’ad adalah: memilih teman, 

bermanis muka (wajah berseri-seri), mengucapkan salam, saling 

berjabat tangan, memberi nasehat sebagai pelengkap persahabatan dan 

tolong menolong. Jadi, manusia tidak diciptakan sendirian, ia makhluk 

sosial yang membutuhkan orang lain sekaligus juga dibutuhkan orang 

lain. Kontribusi santri dalam membentuk pergaulan di tengah 

masyarakat adalah seorang santri mampu menutup auratnya secara 

dhahiri maupun bathini, seorang santri mampu berperan sebagai 

pengganti ulama, seorang santri wajib meninggalkan kemaksiatan, 

seorang santri sebagai pemimpin umat. Relevansi etika bergaul santri 

akhlak terhadap Allah yang meliputi sifat ikhlas, akhlak terhadap 

keluarga, akhlak terhadap tetangga dan masyarakat yang meliputi: 

membina hubungan baik dengan masyarakat dan dalam etika 

pergaulan masuk dalam kategori etika pergaulan dengan tetangga, 

tolong menolong dalam etika pergaulan sebagai ciri sifat dalam 

muamalah sesama manusia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini membahas tentang upaya santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

sedangkan skripsi sebelumnya membahas Etika Bergaul Santri di 
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Tengah Masyarakat dalam Novel Tasawuf Cinta Karya M. Hilmi 

AS’ad. 

2. Penelitian M. Julio Martin, mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang meneliti tentang Interaksi Sosial 

Asosiatif Pada Santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Dengan 

Masyarakat di Kelurahan Inderalaya Mulya Kecamatan Inderalaya 

Kabupaten Ogan Ilir. Rumusan masalah dalam penelitian adalah a. 

Bagaimana bentuk interaksi sosial asosiatif pada santri mukim pondok 

pesantren al-ittifaqiah dengan masyarakat di kelurahan inderalaya 

mulya kecamatan inderalaya kabupaten ogan ilir? Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa proses interaksi sosial asosiatif yang terjalin pada 

santri pondok pesantren al-ittifaqiah dengan masyarakat di kelurahan 

inderalaya mulya kecamatan inderalaya kabupaten ogan ilir terjalin 

dengan harmonis dilihat dari kerja sama antar keduanya yang sering 

melakukan sesuatu kegiatan. Hal seperti ini yang dapat memperkuat 

solidaritas dari perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi suatu 

persoalan dalam beraktivitas sehari-hari dalam berinteraksi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini membahas tentang upaya santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang Interaksi Sosial 

Asosiatif Pada Santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Dengan 
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Masyarakat di Kelurahan Inderalaya Mulya Kecamatan Inderalaya 

Kabupaten Ogan Ilir. 

3. Penelitian Yoen Alfa Ade Wulandari, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang meneliti tentang 

Pembinaan Akhlak Terpuji Masyarakat (Penelitian Kualitatif Tentang 

Pengajian Umum Ahad Pagi Arrisalah Ponorogo). Rumusan Masalah 

dalam penelitian a. Bagaimana keadaan akhlak masyarakat desa 

gundik kecamatan slahung kabupaten ponorogo sebelum berdirinya 

pondok arrisalah? b. Bagaimana proses pembinaan akhlak masyarakat 

desa gundik kecamatan slahung kabupaten ponorogo? c. Bagaimana 

dampak pengajian umum ahad pagi di arrisalah terhadap akhlak 

masyarakat desa gundik kecamatan slahung kabupaten ponorogo? 

Hasil penelitiannya menyatakan Keadaan akhlak masyarakat desa 

gundik sebelum berdirinya pondok pesantren belum mengalami 

perkembangan seperti saat ini. Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman agama dan komunikasi antar sesama warga membuat 

warga desa belum mengerti arti penting beribadah dan keutamaan-

keutamaannya. Proses pembinaan akhlak terpuji masyarakat yaitu 

melalui kegiatan pengajian umum ahad pagi ini dengan berjalannya 

waktu dan dukungan dari masyarakat dapat berjalan lancar dan 

tujuannya guna memperdalam wawasan keislaman. Adapun dampak 

adanya kegiatan pengajian umum terhadap akhlak masyarakat sangat 

membantu dalam pemahaman masyarakat terkait pengetahuan ilmu 
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agama yang tujuannya untuk meningkatkan ibadah dan keimanan 

masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini membahas tentang upaya santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang Pembinaan Akhlak 

Terpuji Masyarakat (Penelitian Kualitatif Tentang Pengajian Umum 

Ahad Pagi Arrisalah Ponorogo). 

4. Penelitian Wahyuddin Lukman , Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, yang meneliti tentang Sosialisasi di Panti 

Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak. Rumusan Masalah 

dalam penelitian ialah a. Bagaimana proses sosialisasi dalam 

membentuk tingkah laku anak di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah 

Kecamatan Soreang Kota Pare ?  b. Faktor-faktor apa yang mendukung 

dan menghambat proses sosialisasi di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah 

Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam membentuk tingkah laku 

anak ?. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses sosialisasi pada 

Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kecamatan Soreang Kota Parepare bisa 

dilihat dari media sosialisasi dan cara sosialisasi. Dimana media 

sosialisasi yang paling berpengaruh kepada anak panti adalah pengurus 

panti yang dianggap sebagai keluarga, teman bermain dan media 

massa. Sedangkan cara sosialisasi dapat dilihat dari cara mendidik 

anak panti yaitu otoriter, demokrasi dan permisif. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi proses sosialisasi pada Panti Asuhan Abadi Aisyiyah 

Kecamatan Soreang Kota Parepare adalah jumlah pengurus yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan pengurus panti dalam mendidik anak, 

sarana fisik dan non fisik yang kurang memadai sehingga dapat 

mempengaruhi proses sosialisasi pada anak. Karakter atau watak dari 

setiap anak panti yang berbeda-beda sehingga kadang menyulitkan 

pengurus dalam mendidik anak, dan kurangnya dana yang dimiliki 

oleh Panti Asuhan dalam usaha pemenuhan kebutuhan pendidikan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini membahas tentang upaya santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

sedamgkan skripsi sebelumnya membahas Sosialisasi di Panti Asuhan 

dalam Membentuk Tingkah Laku Anak di Panti Asuhan Abadi 

Aisyiyah Kecamatan Soreang Kota Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

16 
 

B. Kajian Teori 

1. Asal Usul Santri 

a. Pengertian Santri 

Santri menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang 

mendalami agama islam atau panggilan untuk seseorang yang 

sedang menimba ilmu pendidikan agama islam selama kurun waktu 

tertentu dengan jalan menetap di sebuah pondok pesantren. Adapun 

kegiatan yang dilakukan di dalam pondok pesantren adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengikuti shalat berjamaah sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

2) Mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan 

jadwal. 

3) Sarapan dan makan bersama sesuai dengan jadwal dan aturan 

yang berlaku. 

4) Melaksanakan/mengikuti acara-acara yang diadakan pondok 

pesantren.4 

Sedangkan dalam istilah lain, santri berasal dari kata cantrik 

(dalam agama hindu) yang berarti orang-orang yang ikut belajar dan 

mengembara dengan empu-empu ternama. Namun ketika diterapkan 

                                                             
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1998), 783. 
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dalam agama islam, kata cantrik tersebut berubah menjadi santri 

yang berarti orang-orang yang belajar kepada para guru agama.5 

Santri dapat diartikan sebagai kelompok sosio religius, yakni 

hubungan mendasar antara masyarakat dengan agama. Bila hal ini 

terwujud, maka masyarakat akan terdorong ke dalam perhimpunan 

tersebut. Santri adalah murid yang belajar di pesantren, seorang 

ulama bisa disebut sebagai kyai bila memiliki pesantren dan santri 

yang tinggal untuk mendalami ilmu agama.6 

b. Peran dan Tanggung Jawab Santri 

Peran santri di tengah masyarakat dapat dilihat dari makna 

santri yang terdiri dari empat huruf Adapun empat huruf tersebut 

yaitu : 

Sin, yang bermakna dari lafadz "satrul aurah" (menutup 

aurat) sebagaimana layaknya kaum santri yang mempunyai ciri khas 

dengan sarung, peci, pakaian koko, dan sandal ala kadarnya sudah 

barang tentu bisa masuk dalam golongan huruf sin ini, yaitu menutup 

aurat. Namun pengertian menutup aurat di sini mempunyai dua 

pengertian yang keduanya saling ta'aluq atau berhubungan. Yaitu 

menutup aurat secara tampak oleh mata (dhahiri) dan yang tersirat 

atau tidak tampak (bathini). 

                                                             
5 Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: 

Paramadina, 1997), 20. 
6 HM. Amin Haedari, Masa Depan Pesantren; dalam tantangan modernitas dan 

tantangan komplesitas global, (Jakarta: IRD Press, 2004), 35. 
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Menutup aurat secara dhahiri gambarannya sesuai dengan 

gambaran yang telah ada menurut syari'at Islam. Mulai dari pusar 

sampai lutut bagi pria dan seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah 

bagi wanita. Gambaran tersebut merupakan gambaran yang sudah 

tersurat dalam aturan-aturan yang sudah jelas dalam syari'at.Namun 

satu sisi yang kaitannya dengan makna yang tersirat (bathini) 

terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari 

perintah menutup aurat. 

Manusia sebagai mahluk yang mulia yang diberikan nilai 

lebih oleh Allah berupa akal menjadikan posisi manusia sebagai 

mahluk yang sempurna dibandingkan yang lain. Dengan akal 

tersebutlah akan terbentuk suatu custom atau habitual yang tentu 

akan dibarengi dengan budi dan naluri, yang nantinya manusia akan 

mempunyai rasa malu jika dalam perjalanannya tidak sesuai dengan 

rel–rel yang telah di tentukan oleh agama dan habitual action atau 

hukum adab setempat. 

Yang kaitannya dengan hal ini, tujuan utama manusia 

menutup aurat tak lain adalah menutupi kemaluan yang dianggap 

vital dan berharga. Andaikan manusia sudah tidak dapat lagi 

menutup kemaluannya yang vital dan berharga itu, berarti sudah 

dapat ditanyakan kemanusiaannya antara manusia dan makhluk yang 

lain semisal hewan. 
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Hal yang terpenting di sini adalah bagaimana manusia 

menutupi dan mempunyai rasa malu dalam hal sifat dan perilaku 

secara dhahiri dan bathini. Sebagaimana disinggung dalam salah 

satu hadits Nabi saw. : "al-haya'u minal iman", malu sebagian dari 

iman. Tentunya hal ini sudah jelas betapa besar pengaruhnya haya' 

atau malu dalam kacamata religius (agama) maupun sosial 

kemasyarakatan. 

Nun, yang bermakna dari lafadz “na’ibul ulama”(pengganti 

ulama). Dalam koridor ajaran Islam dikatakan dalam suatu hadits 

bahwa: “al-ulama warasatul anbiya’(ulama adalah pewaris Nabi). 

Rasul adalah pemimpin dari umat, begitu juga ulama. Peran dan 

fungsi ulama dalam masyarakat sama halnya dengan Rasul, sebagai 

pengayom atau pelayan umat dalam segala dimensi. Tentunya 

diharapkan seorang ulama mempunyai kepekaan-kepekaan sosial 

yang tahu atas problematika dan perkembangan serta tuntutan zaman 

akibat arus globalisasi dan modernisasi, serta dapat 

menyelesaikannya dengan arif dan bijak atas apa yang terjadi dalam 

masyarakatnya. 

Kaitannya dengan na’ibul ulama, seorang santri di tuntut 

mampu aktif, merespon, sekaligus mengikuti perkembangan 

masyarakat yang diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku 

yang bijak. Minimal dalam masyarakat kecil yang ada dalam 

pesantren. Sebagaimana yang kita tahu, pesantren merupakan sub-
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kultur dari masyarakat yang majemuk. Dan dengan didukung potensi 

yang dimiliki kaum santri itulah yang berfungsi sebagai modal dasar 

untuk memberikan suatu perubahan yang positif sesuai dengaan yang 

diharapkan islam. 

Ta’ yang bermakna dari lafadz “tarkul 

ma’ash”(meninggalkan kemaksiatan). Dengan dasar yang dimiliki 

kaum santri, khususnya dalam mempelajari syariat, kaum santri 

diharapakan mampu memegang prinsip sekaligus konsisten terhadap 

pendirian dan nilai-nilai ajaran Islam serta hokum adab yang berlaku 

di masyarakatnya selagi tidak keluar dari jalur syari’at. 

Kaitannya hal tersebut yaitu seberapa jauh kaum santri 

mengap;ikasikan apa yang telah mereka dapatkan dan sejauh mana 

pula ia memegang hubungan hablun minallah (hubungan vertical 

dengan sang Khaliq) dan hablun minannas (hubungan horizontal 

dengan sosial masyarakat). Karena tarkul ma’ash tidak hanya 

mencakup pelanggaran-pelanggaran hokum yang telah 

ditetapkannya, tetapi juga hubungan sosial dengan sesame makhluk, 

baik manusia ataupun yang lain. 

Ra', yang maknanya dari lafadz "raisul ummah" (pemimpin 

umat). Manusia selain diberi kehormatan oleh Allah sebagai 

makhluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Manusia juga 

diangkat sebagai khalifatullah di atas bumi ini. Sebagaimana 

diterangkan dalam firman-Nya "inni ja'ilun fil ardhi khalifah" (QS. 
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Al-Baqarah : 30), yang artinya "Sesungguhnya Aku ciptakan di muka 

bumi ini seorang pemimpin." 

Kemuliaan manusia itu ditandai dengan pemberian-Nya 

yang sangat mempunyai makna untuk menguasai dan mengatur apa 

saja di alam ini, khususnya umat manusia. Selain itu pula peranan 

khalifah mempunyai fungsi ganda. Pertama, ibadatullah (beribadah 

kepada Allah) baik secara individual maupun sosial, dimana sebagai 

makhluk sosial dalam komunitas berbangsa, umat Islam juga dituntut 

memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah 

sosial. Kedua, 'imaratul ardhi, yaitu membangun bumi dalam arti 

mengelola, mengembangkan, dan melestarikan semua yang ada. Jika 

hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu hukumnya 

wajib. Maka melestarikan, mengembangkan, serta mengelola pun 

hukumnya wajib. Sebagaimana di jelaskan dalam salah satu kaidah 

fiqih; "ma la yatimu bihi wajib fahuwa wajibun", sesuatu yang 

menjadikan kewajiban maka hukumnya pun wajib. 

Gambaran di atas merupakan suatu peran serta tanggung 

jawab seorang santri, dalam hal pengembangan sosial masyarakat. Di 

situlah diperlukan suatu mentalitas religius serta totalitas kesadaran, 

karena kaum santri-lah yang dapat dijadikan harapan dalam 

mengembalikan konsep-konsep ajaran Islam. Sebab, secara tidak 

langsung santri adalah generasi penerus perjuangan para ulama 

sekaligus pewaris para Nabi dalam mensyi’arkan dan meneruskan 
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ajaran-ajaran Islam, baik dengan dakwah bil-lisan (dengan 

ucapan/ceramah), dakwah bil-kitabah (dengan karya/tulisan) maupun 

dakwah bil-hal (dengan akhlak/perilaku). Maka, sudah seharusnya 

para santri dapat merealisasikan ilmu-ilmu yang didapat dari 

pesantren yang pernah disinggahinya.7 

c. Macam-Macam Santri 

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: 

1) Santri mukim ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh 

dan menetap dalam pondok pesantren. 

2) Santri kalong ialah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah 

sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam 

pesantren.8 

Sehingga dapat dipahami bahwa santri adalah murid yang 

belajar di pesantren dan di dampingi oleh seorang kyai dengan 

tujuan untuk lebih mendalami ilmu agama islam. Istilah santri hanya 

terdapat di pesantren sebagai penjawantahan adanya peserta didik 

yang haus akan ilmu pengerahuan yang dimiliki oleh seorang kyai 

yang memiliki sebuah pesantren. Oleh karen itu santri pada dasarnya 

berkaitan erat dengan keberadaan kyai dan pesantren.9 

                                                             
7 http://saifurashaqi.blogspot.com/2015/04/peran-santri-di-masyarakat.html.(diakses hari 

Rabu 13 Maret 2019). 
8 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 2011), 129 
9
M. Bahri Ghazali, pesantren berwawasan lingkungan (Jakarta: Prasastri, 2002), 23. 
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Pada santri yang belajar dalam satu pondok biasanya 

memiliki solidaritas dan kekeluargaan yang kuat, baik antara sesama 

santri maupun antara santri dan kyai mereka. Situasi sosial yang 

berkembang diantara santri menumbuhkan sistem sosial tersendiri, di 

dalam pesantren para santri juga belajar hidup bermasyarakat. Agar 

nantinya saat sudah keluar dari pesantren dan hidup di tengah 

masyarakat mereka mampu untuk berinteraksi dengan orang lain.10 

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 30 telah 

mengingatkan bahwasanya hidup didunia ini tidak bisa lepas dari 

orang lain. Sebagaimana firmannya: 

                         

                       

        

Artinya:”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah 

di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah 30). 

                                                             
10 Tim Penyusun, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), 105. 
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Maksudnya kemuliaan manusia itu ditandai dengan 

pemberian Allah yang mempunyai makna untuk menguasai dan 

mengatur apa saja di alam ini, khususnya umat manusia. Pertama, 

beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk sosial dalam komunitas 

bangsa, umat islam juga di tuntut memberikan manfaat kepada 

orang lain dalam rangka ibadah sosial. Kedua, membangun bumi, 

yaitu mengelola mengembangkan dan melestarikan semua yang 

ada. 

Uraian di atas merupakan peran santri di tengah masyarakat. 

Seorang santri merupakan generasi penerus perjuangan para ulama 

sekaligus pearis para Nabi dalam mensyi’arkan dan meneruskan 

ajaran-ajaran islam, baik dengan dakwah bi al-lisan (dengan 

ucapan/ceramah) maupun dakwah bi al-hal (dengan akhlak), maka 

sudah seharusnya para santri dapat merealisasikan ilmu-ilmu yang 

didapat dari pesantren yang pernah di singgahinya. 

 

2. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

Pada hakikatnya sifat manusia bersifat sosial, yakni dapat 

mempelajari interaksi antar sesama manusia lainnya dan hampir 

segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita 

dengan orang lain, di rumah, di sekolah dan lain sebagainya, 

ataupun suatu proses dimana seorang individu belajar tentang 
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segala nilai dan norma yang berkembangnya di masyarakatnya agar 

ia menjadi bagian dari masyarakatnya tersebut. Jadi, sosialisasi 

adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah 

proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, 

tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana 

kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam 

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan 

proses yang terus terjadi selama hidup kita. 

Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu proses yang 

menyangkut seorang anggota masyarakat yang baru, seperti seorang 

anak yang mempelajari nilai-nilai, norma-norma, tempat ia menjadi 

anggota. Proses ini disebut proses sosialisasi. Sebagai suatu proses 

sosial yang terjadi bila seseorang menghayati dan melaksanakan 

norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan merasa 

menjadi bagian kelompok tadi.11 

Proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu 

hubungan antar manusia yang menghasilkan proses pengaruh-

mempengaruhi. Proses ini merupakan proses pendewasaan sikap 

manusia berdasarkan pengalamannya sendiri yang akan membentuk 

sistem perilaku. Sistem ini juga ikut ditentukan oleh watak pribadi 

tentang bagaimana cara ia menyikapi suatu pengalaman yang 

                                                             
11Tim Sosiologi, Sosiologi suatu kajian tentang kehidupan masyarakat (Jakarta: 

Yudhistira, 2004). 
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pernah terjadi. Sistem perilaku inilah yang akhirnya akan 

menentukan dan membentuk sikapnya terhadap sesuatu.12 

Proses membimbing individu ke dalam dunia sosial disebut 

sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang 

kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi 

anggota yang baik dalam masyarakat, sosialisasi bisa dianggap 

sama dengan pendidikan. Dalam proses sosialisasi individu belajar 

tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga 

keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, 

berpakaian, cara makan, dan sebagainya.13 

Menurut Havighurst dan Neugarten, sosialisasi adalah 

proses belajar. Meskipun sosialisasi kerap sekali disama artikan 

dengan proses belajar, tetapi beberapa ahli mengartikan sebagai 

proses belajar yang bersifat khusus. Dan dalam sosialisasi individu 

mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah 

laku dalam masyarakat dimana dia hidup. 

b. Jenis-jenis sosialisasi 

Menurut tahapannya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu: 

sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 

1) Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani 

individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota 

masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak 

                                                             
12 Nina W. Syam, Sosiologi komunikasi (Bandung: Humaniora, 2009), 2-7. 
13 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 126. 
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berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk sekolah. Anak 

mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. 

Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan 

orang lain disekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-

orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab 

seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di 

dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh 

warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan 

anggota keluarga terdekatnya. 

2) Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan 

setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke 

dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu 

bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses 

resosialisasi seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. 

Sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami 

pencabutan identitas diri yang lama.14 

c. Tujuan sosialisasi 

1) Membekali seseorang dengan seperangkat nilai dan norma agar 

sikap dan perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. 

2) Melatih seseorang agar mampu mengendalikan fungsi-fungsi 

organiknya dan kepentingannya agar sikap dan perilakunya tidak 

menyimpang dari tata nilai dan norma. 

                                                             
14

http://blog.unnes.ac.id/zakiyatur/wp-content/uploads/sites/98/2015/11/sosialisasi-dan-
pembentukan-kepribadian.pdf (diakses pada hari Rabu 13 Maret 2019). 
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d. Fungsi Sosialisasi 

1) Bagi individu: agar dapat hidup secara wajar dalam 

kelompok masyarakat, sehingga tidak aneh dan diterima 

oleh warga masyarakat lain serta dapat berpartisipasi aktif 

sebagai anggota masyarakat. 

2) Bagi masyarakat: menciptakan keteraturan sosial dalam 

bersosialisasi serta sebagai sarana pewarisan nilai dan norma 

serta pengendalian sosial.15 

e. Proses sosialisasi 

proses sosialisasi menurut George Herbert Mead 

berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat 

dibedakan menjadi 4 tahap, sebagai berikut: 

 

1) Tahap persiapan 

Pada tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat 

seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia 

sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang 

diri. Pada tahap ini anak-anak mulai melakukan kegiatan 

meniru meski tidak sempurna. Contoh: kata”makan” yang 

diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita 

diucapkan”mam”. Makna kata tersebut juga belum dipahami 

tepat oleh anak, lama kelamaan anak memahami secara tepat 

                                                             
15

 https://agsasman3yk.files.wordpress.com/2009/08/sosialisasi-dan-pembentukan-
kepribadian.pdf (diakses pada hari Sabtu 9 Maret 2019). 
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makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang 

dialaminya. 

2) Tahap meniru 

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang 

anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang 

nama dirinya, dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan 

sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang 

dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu 

dai anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan 

diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap 

ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak 

orang telah mulai terbentuk, sebagian dari orang tersebut 

merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi 

pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak 

menyerap norma dan nilai, bagi seorang anak orang-orang 

ini disbut orang-orang yang amat berarti. 

3) Tahap siap bertindak 

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan 

digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan 

sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya 

menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat 

sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain 
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secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan 

untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-

temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak 

dan hubungannya semakin kompleks, individu mulai 

berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. 

Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara 

bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak 

mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di 

luar keluarganya. 

4) Tahap penerimaan norma kolektif 

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dia sudah 

dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara 

luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak 

hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi 

juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari 

pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan 

dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. 

Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah 

menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.16 

Selain menurut pendapat George Herbert Mead diatas sudah 

dijelaskan, maka dijelaskan pula proses sosialisasi menurut 

Charles H. Cooley lebih menekankan peranan konsep diri 

                                                             
16http://blog.unnes.ac.id/zakiyatur/wp-content/uploads/sites/98/2015/11/sosialisasi-dan-

pembentukan-kepribadian.pdf (diakses pada hari Rabu 13 Maret 2019). 
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seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain dan 

terbentuk beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Kita membayangkan bagaimana kita dimata orang lain yaitu 

seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling baik, 

paling hebat, paling pintar karena sang anak memiliki 

prestasi di kelas dan selalu menang di berbagai lomba. 

2) Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita 

yaitu dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang 

hebat, sang anak membayangkan pandangan orang lain 

terhadapnya. Ia merasa orang lain selalu memuji dia, selalu 

percaya pada tindakannya. Perasaan ini bisa muncul dari 

perlakuan orang terhadap dirinya. Misalnya, gurunya selalu 

mengikutsertakan dirinya dalam berbagai lomba atau orang 

tuanya selalu memamerkannya kepada orang lain. Ingatlah 

bahwa pandangan ini belum tentu benar. Sang anak 

mungkin merasa dirinya hebat padahal bila dibandingkan 

dengan orang lain, ia tidak ada apa-apanya. Perasaan hebat 

ini bisa jadi menurun kalau sang anak memperoleh 

informasi dari orang lain bahwa ada anak yang lebih hebat 

dari dia. 

3) Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian 

tersebut yaitu Dengan adanya penilaian bahwa sang anak 

adalah anak yang hebat, timbul perasaan bangga dan penuh 
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percaya diri. Ketiga tahapan di atas berkaitan erat dengan 

teori labeling, dimana seseorang akan berusaha memainkan 

peran sosial sesuai dengan apa penilaian orang terhadapnya. 

Jika seorang anak dicap "nakal", maka ada kemungkinan ia 

akan memainkan peran sebagai "anak nakal" sesuai dengan 

penilaian orang terhadapnya, walaupun penilaian itu belum 

tentu kebenarannya. 

4) Teman pergaulan yaitu Teman pergaulan (sering juga 

disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia 

ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, 

teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang 

bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh 

dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh 

teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok 

bermain lebih banyak berperan dalam membentuk 

kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses 

sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak 

sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), 

sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara 

mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang 

sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok 

bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur 
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peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga 

mempelajari nilai-nilai keadilan. 

f. Faktor-Faktor Sosialisasi 

Terdapat dua faktor dalam sosialisasi, yaitu: 

1) Faktor intrinsik (faktor yang berasal dari dalam diri  seseorang, 

yang menyangkut motivasi, minat serta kemampuan yang 

dimiliki seseorang dalam rangka menyesuaikan diri dengan tata 

pergaulan yang ada dalam masyarakat). 

2) Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri individu 

yang melakukan proses sosialisasi dalam masyarakat, yang 

berupa nilai, norma, struktur sosial, ekonomi dan lain-lain). 

  Pada umumnya hubungan itu berkisar pada usaha dalam 

menyesuaikan diri dan penyesuaian diri ini dapat dengan cara yaitu 

seseorang harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.17 

  Pada tahap awal sosialisasi, interaksi seorang anak 

biasanya terbatas pada sejumlah kecil orang lain biasanya anggota 

keluarga, terutama ayah dan ibu. Oleh Mead orang-orang yang 

penting dalam proses sosialisasi ini dinamakan significant others. 

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka berinteraksi 

dengan yang lain. Tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan 

baik, terkadang menimbulkan hal-hal lain yang negatif. Dapat 

disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, 

                                                             
17 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 49. 
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karena beberapa alasan, yaitu: (manusia tunduk pada aturan, norma 

sosial perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang 

lain).18 

Menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo (1985), bahwa 

sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu: 

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses 

akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah 

impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup 

atau kebudayaan masyarakatnya. 

b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasasn, 

sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran 

kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakt dimana ia hidup. 

c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses 

sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu 

kesatuan sistem dalam diri pribadinya.19 

3. Masyarakat 

a. Pengertian Masyarakat dan pengelompokannya 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab ”syaraka” yang 

berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti 

saling bergaul. Didalam bahasa inggris dipakai istilah “society”, 

yang sebelumnya dari kata latin “socius”, berarti “kawan” 

                                                             
18 Elly M. Setiadi,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2006), 68-69. 
19Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), 57. 
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(Koentjoroningrat, 1980). Pendapat sejenis juga terdapar dalam buku 

Sosiologi kelompok dan masalah sosial, karangan Abdul Syani 

(1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata 

musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah 

menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup 

bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 

selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat 

(Indonesia).20 

Manusia adalah makhluk sosial ia hidup dalam hubungannya 

dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Karena 

itu manusia tidak mungkin hidup layak diluar masyarakat. Sampai 

mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Dan hidup dalam 

masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di 

sekitar, masyarakat terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: kelompok 

primer kelompok yang merupakan lingkungan sosial pertama bagi 

anggota masyarakat dalam berinteraksi sosial seperti bahasa dan 

nilai tata kehidupan sosial. kelompok sekunder kelompok yang 

dibentuk secara sengaja atas pertimbangan tertentu berdasarkan 

kebutuhan tertentu, seperti perkumpulan profesi, organisasi agama 

dan partai politik. Anggotanya mungkin tidak saling bertemu, 

keberlangsungan kelompok ini dapat melampaui suatu generasi.21 

                                                             
20Basrowi, Pengantar Sosiologi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 37. 

 21 M. Widda Djuhan, Sosiologi Pendidikan (Ponorogo: STAIN Press, 2013), 43-44.   
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Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang 

sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, 

serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. 

Dan masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan 

sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam arti ini 

masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan 

manusia yang majemuk (plural, suku agama, kegiatan kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya). Manusia berada 

dalam multikompleks antara hubungan dan interaksi di dalam 

masyarakat. 

 

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan 

lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang 

dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk 

beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar 

dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh 

pendidikan tersebut tampaknya lebih luas.22 

Masyarakat sebagai suatu kesatuan berfngsi sebagai alat 

kontrol terhadap anggota-anggotanya sedemikian rupa agar seluruh 

                                                             
22 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 110. 
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anggotanya menghormati dan menjalankan kegiatan sesuai dengan 

norma-norma budaya yang diciptakannya sendiri.23 

Lingkungan sosial atau masyarakat ialah semua 

orang/manusia lain yang dapat mempengaruhi kita, termasuk cara 

pergaulannya, adat istiadatnya, agama, kepercayaannya dan 

sebagainya. Dalam hal ini lingkungan sosial anak adalah semua 

orang atau manusia lain yang dapat berpengaruh terhadap anak 

tersebut. Dan pengaruh itu ada yang diterima anak secara langsung 

maupun diterima secara tidak langsung. Lingkungan sosial ini 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan rohani 

dan pribadi anak, sifat dan watak anak adalah interaksi antara 

pembawaan, keturunan dan lingkungan yang ada pada anak 

tersebut.24 

Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan dimana seorang 

individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial 

dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lain 

yang lebih besar. Faktor lingkungan ikut berperan dalam 

pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah 

lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan 

fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan 

seperti tempat tinggal (rumah) dan lingkungan. Sedangkan 

                                                             
23Basrowi, Pengantar Sosiologi, 87. 
24 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 28-

29. 
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lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan 

iklimnya.25 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat adalah 

semua manusia yang berada dalam lingkungan sekitar yang 

mempengaruhi seseorang baik dalam tingkah laku dan 

perkembangannya. 

b. Ciri-Ciri Masyarakat 

Menurut Durkheim, masyarakat bukanlah hanya sekedar 

suatu penjumlahahan individu semata, melainkan suatu system yang 

dibentuk dari hubungan antar mereka (anggota masyarakat), 

sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai cirri-

cirinya sendiri. 

 

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa sebagai suatu 

pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, 

maka masyarakat itu mempunyai cirri-ciri pokok, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama (didalam ilmu sosial tidaka 

ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk 

menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. 

Akan tetapi, secara teoritis, angka minimumnya ada dua 

orang yang hidup bersama). 

                                                             
25

Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), 65-66. 
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b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama (manusia itu 

juga bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mempunyai 

keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan 

atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama 

timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

kelompok tersebut). 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama (oleh 

karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terkait 

satu dengan yang lainnya). 

Ciri-ciri masyarakat diatas selaras dengan definisi masyarakat 

yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah 

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, 

sikap, dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi 

pengelompokan-pengelompokan yang kecil yang memiliki hubungan 

erat satu dengan yang lain.26 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

                                                             
26

Basrowi, Pengantar Sosiologi, 40-41. 
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Penelitian menggunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.27Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti 

dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, 

sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan penelitian. 

Karena peneliti memiliki seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan 

bisa tercapai untuk memecahkan masalah penelitian. Sebagaimana tujuan 

dan rumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan di atas. 

Jenis penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah 

studilapangan. Yang mana nantinya akan menjelaskan dan 

menggambarkan tentang penerapan santri dalam berupaya bersosialisasi 

dengan masyarakat di sekitar panti. 

 

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari keikutsertaan peneliti 

itu sendiri, agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam 

mengenai apa yang akan diteliti maka seorang peneliti harus berperan serta 

                                                             
27 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 4. 
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didalamnya.28Peneliti merupakan pengumpul data, orang yang ahli dan 

mempunyai kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti 

sekaligus sebagai instrument.29Oleh karena itu, peneliti harus membangun 

hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang akan menjadi subjek 

penelitian. dalam penelitian ini, peneliti berpartisipasi melalui pengamatan 

secara penuh yaitu melakukan interaksi dengan pendiri panti, 

ustad/ustadzah di Panti Asuhan “Tahfidzul Qur’an dan santri atau anak 

asuhnya. Peneliti berada di lingkungan panti maupun di lingkungan 

masyarakat sekitar panti. Dengan demikian kehadiran peneliti dalam 

penelitian kualitatif menjadi faktor dapat berkumpulnya data-data yang 

diharapkan yang kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Jl. Robahan Rt 01/Rw 02 Desa 

Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa 

Timur. Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan suatu 

lembaga yang melindungi anak dari latar belakang yang berbeda seperti 

anak yatim, anak yatim piatu, anak terlantar, serta anak yang tidak mampu. 

Dengan alasan bahwasanya peneliti tertarik mengambil 

permasalahan tentang keprihatinan peneliti yang disebabkan kurangnya 

                                                             
28

 M. DjunaidiGhonydanFauzanAlmanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif(Jogjakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012), 79. 

29
Nana SyaodihSukmadinata, MetodePenelitianKualitatifEdisiRevisi, (Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 2010), 13. 
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interaksi anak dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. 

Seperti halnya masih ditemukan anak yang berada di Panti Asuhan 

Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan ini menganggap 

bahwasanya mereka merasa canggung dengan lingkungan warga sekitar 

karena perbedaan lingkungan asal mereka dengan masyarakat robahan. 

Hal ini juga disebabkan karena lembaga panti dari awal belum 

memprogram sosialisasi sehingga dari situlah kurangnya rasa tanggap 

lembaga panti terhadap masyarakat yang sudah mendukung berdirinya 

panti ini. Dan bisa dilihat bahwasanya lokasi panti tersebut berada dalam 

lingkup masyarakat sekitar, serta peneliti ingin melihat perkembangan 

anak asuh di panti supaya kedepannya sudah bisa bermasyarakat dengan 

baik. 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta 

ataupun angka.30 Pada pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif. 

Maksudnya ialah data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan 

ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, catatan-catatan 

lapangan pada saat penelitian dilakukan.31 Sedangkan, yang dimaksud 

dengan sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 
                                                             

30
ImronRosidi, SuksesMenulisKarya Ilmiah (Pasuruan: PustakaSidogiri, 2008), 17. 

31
Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

PustakaSetia, 2009), 96. 
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pertanyaan tertulis maupun lisan. Dan apabila peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak atau 

proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.32 Sumber data 

penelitian yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif orang-orang yang 

menjadi sumber data disebut sebagai informan.33 

Data penelitian yang dicari oleh peneliti disini, yaitu informasi 

terkait upaya ustadz/ustadzah dalam membina santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat, proses interaksi santri dengan masyarakat, maupun 

factor pendukung dan factor penghambat santri dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat. Sedangkan, sumber datanya adalah beberapa 

ustadz/ustadzah pendamping, ketua panti dan sebagian anak asuh. 

 

 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Dalampengumpulan data ada tekniknya sendiri, tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

                                                             
32

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (EdisiRevisi 2010) 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172. 

33
Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 286. 
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memenuhi standar data yang ditetapkan.34 Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Apabila di lihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting),pada laboratorium dengan metode esperimen, 

dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan 

dan lain-lain. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber 

primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui 

orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interviev (wawancara), kuesioner (angket),dan dokumentasi dan 

gabungan keempatnya.35 

 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yaitu: 

a. Metode observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

                                                             
34

Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 224. 
35Ibid., 225. 
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proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

yaituproses-proses pengamatan dan ingatan.36 

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan 

peneliti adalah observasi sistematis, karena dalam melakukan 

observasi peneliti memakai observasi yang berstruktur, menggunakan 

pedoman observasi dan mempersiapkan instrumen observasi dengan 

kerangka/struktur yang jelas. Selain hal tersebut, dalam 

mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan di observasi kategorinya 

lebih spesifik, terbatas, terarah, dan sistematis. Dalam penelitian ini, 

observasi yang dilakukan yaitu terhadap situasi dan kondisi panti, 

baik sarana prasarana dan kegiatan santri untuk berjalannya suatu 

sosialisasi yang baik. 

b. Metode wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.37 Wawancara 

merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

                                                             
36Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D., 145. 
37 Ibid,.137. 



46 
 

46 
 

memberikan jawaban atas pertanyaan.38 Menurut Esterberg dalam 

bukunya Sugiyono mengemukakan beberapa macam wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak struktur. 

1) Wawancaraterstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul 

data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai 

pengumpul data. Supaya setiap wawancara mempunyai 

ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon 

pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus 

membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka 

pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu, seperti tape 

recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu 

pelaksanaan wawancara menjadi lancar.39 

2) Wawancara semi struktur 

 Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept 

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila 

                                                             
38Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 186. 
39

Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 233. 
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dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan.40 

3) Wawancara tidak struktur 

 Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya, dan pedoman yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.41 

 Pada kenyataannya pedoman wawancara yang banyak 

digunakan adalah bentuk “semi structured”. Dalam hal ini maka 

mula-mula interviewer menanyakan seretetan pertanyaan yang 

sudah terstruktur, lalu satu-persatu diperdalam, dalam megorek 

keterangan lebih lanjut. 

Dari uraian di atas maka peneliti lebih memilih jenis 

wawancara semistruktur dan wawancara tak berstruktur. Dengan 

menggunakan jenis tersebut, peneliti lebih leluasa dalam 

melakukan pendekatan yang lebih mendalam dengan subyek. Hal 

ini akan lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

                                                             
40Ibid., 233. 
41

Ibid., 234. 
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Adapun data-data yang akan dijadikan wawancara adalah terkait 

dengan bagaimana upaya santri dalam bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar. Sedangkan informannya ialah beberapa 

ustadz/ustadzah pendamping, ketua panti dan juga sebagian anak 

asuh (santri) di panti. 

c. Metode dokumentasi 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen biasanya 

dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

1) Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. 

Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk 

memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti 

berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. 

2) Dokumen resmiterbagi atas dokumen internal dan dokumen 

eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, 

instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang 

digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen 

eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan 

berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal 
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dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, 

kepemimpinan, dan lain-lain.42 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendri maupun orang lain.43 Analisis data di lapangan Miles and 

Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

a. Data reduction (Reduksi Data) adalah proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang 

tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data 

dapat mendiskusikan teman atau orang lain yang dipandang ahli. 

Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, 

sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

                                                             
42 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 216-219. 
43 Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

244. 
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b. Data display (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data 

for qualitative research data in the past has been narrative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya dalam 

melakukan display data, selain menggunakan teks yang naratif, juga 

dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 

c. Conclusion drawing/verification dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti- 

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.44 

Langkah-langkah analisis diatas ditunjukkan pada gambar berikut:45 

 

 

                                                             
44

Ibid.,252. 
45Sugiyono, 247. 
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Gambar 3.1. Langkah-langkah analisis data 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji 

keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau 

data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang 

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti.46 

 

Untuk menguji validitas data penelitian ini, peneliti menerapkan 

metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu.47 Dalam hal ini peneliti menerapkan 2 teknik triangulasi 

dengan uraian sebagai berikut: 

                                                             
46Sugiyono, 268. 
47Sugiyono , 273. 
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a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data 

sejenis dengan mengecek data dari berbagai sumber informan. Dari 

data-data yang diperoleh tersebut, maka peneliti akan mudah untuk 

mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang 

berbeda maupun yang spesifik. Sehingga, analisis data lebih mudah 

dilakukan oleh peneliti dengan menggali dari berbagai sumber yang ada 

baik bersifat dokumenter maupun kegiatan yang sedang berjalan. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji keabsahan data yang 

dilaukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan 

menggunakan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dikroscek kembali dengan observasi. 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan peneliti 

adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen 

yang ada. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan mempermudah peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya sesuai dengan yang diinginkan, maka peneliti 

perlu menjelaskan proses penelitian ini dalam beberapa tahapan, yaitu: 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. 

a. Tahap persiapan 
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Pada tahap ini adalah langkah awal dalam pelaksanaan penelitian. 

Kegiatan perencanaan ini meliputi usulan judul, menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengkaji beberapa referensi, 

konsultasi dengan dosen, melakukan izin, melakukan penjajagan awal 

lokasi, dan mempersiapkan rencana penelitian serta pedoman 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah tahap penelitian yang dilakukan di Panti 

Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah “Tahfidzul Qur’an” Balegondo 

Ngariboyo Magetan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data serta menganalisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

c. Tahap pelaporan 

Tahap pelaporan adalah tahap penyusunan laporan hasil penelitian 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun 

berdasarkan pada format dan sistematika yang telah ditentukan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis 

Secara geografis didirikannya Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah “Tahfidzul Qur’an” pada tahun 2008, yang terletak di 

Jl. Robahan RT 01/RW 02 Balegondo, Ngariboyo, Magetan. Dan luas 

keseluruhan panti 834,50 m2. Didirikannya panti ini untuk 

mewujudkan santri yang bertaqwa dan berakhlak mulia menuju 

masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT. Panti Asuhan ini 

terletak di suatu desa yang mana masih dalam ruang lingkup warga 

masyarakat sekitar, dan meskipun berada di desa akan tetapi masih 

ramai kendaraan yang lewat, juga termasuk dekat dengan sawah, 

sungai sehingga suasana panti terasa nampak sejuk. 

Peneliti tertarik mengambil tempat penelitian di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah “Tahfidzul Qur’an” Balegondo 

Ngariboyo Magetan karena kurangnya interaksi anak dalam proses 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan menganggap 

bahwasanya mereka merasa canggung dengan lingkungan warga 

sekitar karena perbedaan lingkungan asal mereka dengan masyarakat 

robahan berbeda. Selain itu peneliti masih bertempat tinggal di panti 

dan juga agar mempermudah peneliti dalam mencari data informasi 

yang berkaitan dengan upaya santri dalam bersosialisasi di Panti 
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Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 

Ngariboyo Magetan dengan masyarakat sekitar.  

2. Sejarah Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 

Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan 

Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

Balegondo Nagriboyo Magetan tidak hadir secara instan. Kehadiran 

panti ini sejalan dengan keadaan spiritual masyarakat sekitar panti. 

Dilihat dari lokasi, panti asuhan ini terletak di sebuah desa balegondo 

yang masih dalam ruang lingkup warga masyarakat sekitar, walaupun 

letaknya yang masih di desa akan tetapi panti asuhan ini dekat dengan 

jalan besar jadi masih ramai kendaraan yang lewat, selain itu panti 

asuhan juga masih terletak di bawah kaki gunung lawu. Jadi suasana 

panti masih terasa sejuk udaranya, banyak pepohonan yang bikin 

suasana indah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Wadji 

selaku Ketua Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo 

Magetan, yaitu: 

Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an Balegondo berawal dari seorang 

warga desa Gandon Balegondo yang bernama pak wadji mengasuh 1 

anak yatim yang berasal dari desa katangan-ringingung, dan saat itu 

rumah pak wadji sebagai asrama sementara untuk mengasuh anak 

yatim tersebut. Dan hari demi hari pak wadji memiliki rencana dan 

harapan untuk mendirikan asrama panti asuhan, akhirnya suatu ketika 

saat itu ada seorang yang mewakafkan sebuah tanah seluas 80 m x 30 
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m. yang bertempat di sebelah samping masjid Al-khoiri desa gandon 

balegondo. Akhirnya tidak lama kemudian diadakan rapat atau 

musyawarah pengurus desa yang salah satunya dihadiri oleh kepala 

desa balegondo, bapak rw dan bapak rt, yang pada intinya rapat 

tersebut membentuk sebuah panitia pembangunan panti asuhan. 

Akhirnya rapat saat itu menghasilkan panitia pembangunan gedung 

panti asuhan, dan kemudian di mulailah pembangunan asrama panti 

asuhan dengan modal awal saat itu uang sebanyak 300.000 dan beras 2 

1/2 kg. di perjalanan pembangunan dana semakin bertambah salah 

satunya ada sumbangan dari masyarakat sekitar ada yang berupa uang, 

barang dan ada juga yang memberikan bantuan bahan material seperti 

semen, pasir dan lain sebagainya. Akhirnya pembangunan semakin 

lancar dengan semangat seperti itu akhirnya segenap panitia 

mengajukan proposal permohonan bantuan kepada bapak bupati, dinas 

sosial, dan juga secata kabupaten magetan, yang berjarak 1 bulan 

setelah dikirim datanglah bantuan secara tiba-tiba salah satunya dari 

bapak bupati magetan memberikan bantuan uang sebesar 10.000.000, 

dan juga dari secata kabupaten magetan memberikan bantuan 100 

karung semen, dan seiring waktu berjalan akhirnya pembangunan 

semakin terpenuhi untuk hal pembiayaan. Hari demi hari, minggu 

bertambah minggu akhirnya jadilah sebuah gedung asrama panti 

asuhan dan saat itu bertambahlah jumlah anak asuh menjadi 3 anak 

asuh yang sudah menghubungi asrama baru tersebut, waktu tambah 
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waktu terus ada pemikiran-pemikiran dari segenap pengurus, yang 

memiliki ide untuk meresmikan panti asuhan tersebut. Akhirnya 

tepatnya saat itu tahun 2010 terserenggalah peresmian panti asuhan 

yatim piatu muhammadiyah balegondo yang dinamakan panti asuhan 

tahfidzul qur’an. Dan saat itu bapak bupati magetan Bp. H. Sumantri, 

MM yang meresmikan panti asuhan ini secara langsung, setelah panti 

diresmikan, masyarakat semakin mengenal keberadaan panti asuhan 

ini, akhirnya terus bertambahlah jumlah anak asuh yang tinggal di 

asramaitu, yang hingga sampai saat tahun 2015 ini berjumlah 34 anak 

asuh yang menempuh pendidikan mulai dari jenjang tk, sd, sltp, slta 

sampai keerguruan tinggi. Semuanya terus berusaha untuk 

mengenbangkan panti asuhan ini.48 

Data diatas merupakan sebuah penjelasan dari bapak wadji 

selaku ketua panti asuhan yatim piatu muhammadiyah tahfidzul qur’an 

mengenai sejarah berdirinya panti. Yang semulanya hanya berawal 

dari sebuah tanah wakaf dan kemudian beliau berfikir lebih jauh lagi 

ingin membangun sebuah panti, kemudian diadakannya rapat 

kepengurusan setelah itu terbentuklah suatu panitia dan dengan ijin 

dari pengurus desa yaitu kepala desa balegondo, bapak Rt/Rw di 

bangunlah sebuah panti asuhan dan juga yang sudah diresmikan oleh 

bupati magetan, hingga sampai sekarang ini panti asuhan berdiri serta 

semakin maju hingga terkenal sampai luar kota magetan, banyaknya 
                                                             

48
 Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/20-10/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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anggota-anggota donatur, banyaknya orang yang ingin 

bersilaturrahmi,dan masih banyak lagi kepentingan orang yang ingin 

datang ke panti asuhan yatim piatu muhammadiyah tahfidzul qur’an 

balegondo ngariboyo magetan tersebut. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah 

“Tahfidzul Qur’an 

Panti Asuhan “Tahfidzul Qur’an” ini memiliki visi dan misi 

untuk para penerus generasi-generasi selanjutnya yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat, dan bangsa. 

a. Visi 

membentuk santri yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlaq 

mulia, cerdas, terampil dan mandiri. 

b. Misi 

1) mendidik santri dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan 

agama serta taat menjalankan ibadah. 

2) membiasakan berperilaku dalam keseharian sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah. 

3) membekali santri dalam bidang ketrampilan untuk berwira 

usaha yang mandiri. 
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c. Tujuan 

Terwujudnya santri yang bertaqwa dan berakhlaq mulia menuju 

masyarakat utama yang diridhoi Allah SWT.49 

4. Jumlah Keseluruhan Anak Asuh Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Berikut adalah daftar jumlah anak asuh berdasarkan tingkat 

pendidikannya.50 

 Laki-laki Perempuan 

SD  2 5 

SMP 1 2 

SMA 8 11 

KULIAH 4 2 

JUMLAH 15 20 

 

5. Pengurus di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul 

Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan. 

Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

mempunyai beberapa susunan pengurus dan beserta tugasnya masing-

masing, semua terdiri dari 14 orang, diantaranya:51 
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Ketua Panti   : H. Wadji 

Penasehat I    : H. Slamet 

1. Muh. Alfanani 

2. Biyati  

 Penasehat II   : H. Thoyib 

1. Suci Muti’ah 

Ustadz Pendamping   : Ustadz Siddiq 

1. Ustad Zaenal Abidin 

2. Ustadzah Fani 

Pendidikan    : Iskandar 

1. Novita 

2. Nazar 

3. Hamdan  

Bendahara    : Samini 

Humas     : Mulyono 

1. Bambang 

Kesehatan     : Samsuri 

1. Afis Khofifah 

Sekretaris     : Eddy Purnomo 

Penggalang Dana    : Fahrudin 
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Pembangunan    : Sukadi 

Keamanan    : Edy Ryanto 

Pengurus Asrama Putra   : Agung Nugroho 

Pengurus Asrama Putri   : Rumini 

6. Pembiasaan atau Peraturan-Peraturan Yang Tertera di Panti 

Pembiasaan Waktu 

- Mandi sebelum sholat tahajud 

- Sholat tahajud berjamaah dan 

mempersiapkan hafalan 

- Sholat fajar, Sholat subuh 

berjamaah 

- Dzikir pagi dan hafalan ayat Al-

Quran 

- Olahraga (setiap hari minggu) 

- Piket pagi 

- Persiapan sekolah 

- Apel pagi, Doa, Sekolah 

 

 

 

 

 

03.00-06.00 

- Sekolah 

- Sholat dhuhur 

- Makan siang 

- Istirahat siang 

 

 

 

06.00-14.30 
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- Persiapan sholat ashar  

- Sholat ashar 

- Baca Al-Quran 

- Piket sore 

- Mandi 

- Kumpul ke masjid setoran 

hafalan atau murojaah 

- Persiapan sholat maghrib 

 

 

15. 00-17.30 

- Sholat maghrib berjamaah 

- Pelajaran 

- Persiapan sholat isya 

- Sholat isya’ berjamaah 

 

18.00-19.10 

- Makan malam bersama 

- Belajar 

- Sholat witir berjamaah dan 

membaca surat yang sudah 

dihafal 

- Istirahat malam sampai bangun 

tidur 

 

 

 

19.30- 03.00 

 

7. Program Jangka Panjang dan Program Jangka Pendek 

Selain upaya anak asuh bersosialisasi dengan masyarakat 

sekitar, Seperti halnya lembaga lain yang mempunyai suatu program, 
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di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

Balegondo Ngariboyo Magetan juga mempunyai suatu program 

unggulan yaitu dalam mengembangkan potensi anak baik dari jangka 

panjang maupun jangka pendek. Sebagaimana hasil wawancara yang 

dikemukakan oleh Ketua Panti: 

Panti juga sudah mempunyai suatu program yang menunjang 
untuk anak asuh, dengan adanya program ini panti berharap supaya 
kemampuan ataupun keahlian anak bisa di salurkan kepada anak asuh 
yang lain, karena di panti terdapat macam-macam anak asuh. Dan 
sedangkan program yang akan diberikan kepada anak asuh yaitu 
program jangka pendek yang meliputi (membuat kerajinan bros, 
kerajinan dari bekas sampah plastik, bekas pasta gigi, tempat 
gantungan kunci, lukisan-lukisan dan membuat kue jika ada pesanan 
dari warga) semuanya dimanfaatkan kembali untuk ketrampilan anak 
asuh, dan selain itu anak harus bersifat jujur, berakhlak mulia. Adapun 
program jangka panjang meliputi (untuk berkemandirian, paham 
agama,  hafal Al-qur’an an bermasyarakat), karena panti kita juga 
menggunakan kata “Tahfidzul Qur’an” di dalamnya.52 

 
B. Deskripsi data khusus 

1. Upaya ustad/ustadzah dalam membina santri di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 

Ngariboyo Magetan untuk bersosialisasi dengan masyarakat 

Robahan 

Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah “Tahfidzul Qur’an” 

merupakan suatu lembaga yang sangat membantu terhadap anak-anak 

baik anak-anak yatim, maupun dari segi keadaan yang dilihat dari  

latar belakang  yang berbeda dalam kehidupan keluarganya. Panti 

Asuhan mempunyai fungsi mengasuh atau mendidik, dan didirikannya 
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panti ini untuk mewujudkan santri yang bertaqwa dan berakhlak mulia 

menuju masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Adanya suatu kepengurusan yang ada di panti bahwa tugas 

seorang pengurus adalah bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak 

asuhnya, meliputi seluruh aspek kehidupan anak, termasuk fisik, 

mental bahkan pendidikan anak-anak tersebut. Tugas pengasuh 

ataupun seorang ustadz/ustdazah adalah suatu perbuatan yang mulia 

baik dipandang dari sudut keagamaan maupun kemanusiaan. 

Sedangkan untuk upaya ustadz/ustadzah dalam membina santri 

agar bisa bermasyarakat yaitu sesuai dengan hasil wawancara Ustadz 

Pendamping anak, yaitu: 

Sebelum mempraktikan secara langsung dalam bersosialisasi 
dengan masyarakat anak diberikan suatu bimbingan dan arahan 
serta beberapa cara untuk bersosialisasi. Cara tersebut bisa 
dengan diadakannya muhadhoroh setiap satu minggu sekali, 
serta diberikan materi mengenai cara-cara, manfaat dan tujuan 
bersosialisasi.Selain itu diadakannya pertemuan dengan 
pengurus-pengurus lainnya yang tidak bertempat di panti. 
Supaya anak keluar dari panti sudah bisa mengamati dan juga 
bekal-bekal yang sering disampaikan di panti bisa diterapkan di 
lingkungan sekitar mereka.53 
 

Jadi maksud diadakannya muhadhoroh setiap satu minggu 

sekali disini ialah guna melatih anak supaya mereka berani berbicara di 

depan umum dan ketika berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat mereka tidak canggung. Seperti halnya santri disini 

sebelum kegiatan muhadhoroh dilaksanakan ustadz/ustadzah terlebih 
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dahulu membuat jadwal dan tema materi muhadhoroh yang akan 

disampaikan supaya semua santri memperoleh dan dapat merasakan 

tugas yang berbeda setiap diadakannya muhadhoroh. Tugas 

muhadhoroh yang di laksanakan meliputi: Mc, pembacaan ayat suci 

Al-Qur’an (Qori’),  penyampaian materi (kultum) yang biasanya 

dilakukan oleh dua orang, menunjuk anak untuk mengulas materi yang 

telah disampaikan, setelah itu do’a yang di pimpin langsung oleh ketua 

yayasan, evaluasi dari ustadz/ustadzah, dan acara terakhir penutup. 

Dengan diadakannya muhadhoroh ini bisa meningkatkan potensi santri 

untuk lebih berani berinteraksi dengan masyarakat dan siap untuk 

dimintai bantuan mengisi suatu acara tertentu, seperti acara tahlilan, 

pengajian mingguan, peringatan hari besar dan lain sebagainya. 

Selain itu dengan diadakannya rapat antara pengurus-pengurus 

panti baik yang bertempat tinggal di panti ataupun yang tinggal diluar 

panti yaitu membahas permasalahan-permasalahan ataupun membahas 

kegiatan-kegiatan yang ada di panti serta dan tujuan diadakannya rapat 

tersebut sebagai evaluasi untuk panti kedepannya supaya lebih maju 

dan lebih baik lagi. Adapun santri di panti juga ikut serta dalam 

pertemuan tersebut supaya mereka tahu apa saja yang perlu di evaluasi 

dari panti ini, santri disini bukan hanya mengikuti saja akan tetapi juga 

menyiapkan semua perlengkapan supaya pertemuan ini berjalan 

dengan lancar, dintaranya ialah anak menyiapkan dan menata tempat 
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pertemuan seperti tikar, sound, mix, makanan ringan, dan membuat 

teh. 

2. Proses Interaksi Sosial Santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan 

dengan Masyarakat Robahan  

Pada proses interaksi sosial santri dengan masyarakat, proses 

ini merupakan suatu proses pendewasaan sikap anak berdasarkan 

pengalamannya sendiri yang akan membentuk sebuah perilaku. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh anak asuh jhenny susilowati 

Bahwa sebuah proses berinteraksi dengan masyarakat adalah 
anak asuh harus pintar-pintar menjalin hubungan dengan 
masyarakat diantaranya yakni dengan cara menyapa, karena 
dengan menyapa masyarakat itu menganggap bahwa anak 
memiliki sopan santun, baik, bertanya satu sama lain (sharing), 
anak ikut serta dengan agenda atau kegiatan-kegiatan 
masyarakat sekitar seperti pengajian warga setiap 2 minggu 
sekali, supaya proses interaksi anak berjalan lancar. Dan anak 
menganggap sosialisasi sangatlah penting bisa membantu untuk 
belajar dan bekal mereka untuk kedepannya. Seperti halnya 
anak disini ketika berjalan.54 

Hal ini sama yang diungkapkan oleh santri Atika, 

sebagaimana hasil wawancara, yaitu: 

Menyapa dengan masyarakat sekitar ataupun dengan 
cara masyarakat sekitar mengundang anak-anak saat adanya 
acara seperti pengajian warga (RT). Berbincang-bincang 
dengan warga tentang agenda/acara-acara yang akan diadakan 
seperti: jalan santai, lomba-lomba. Anak merasa dirinya itu 
seperti belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan baik, baik 
itu laki-laki ataupun perempuan. Adanya acara di panti sering 
juga mengundang sebagian warga sekitar. Anak menganggap 
sosialisasi sangatlah penting bisa membantu untuk belajar dan 
mampu untuk menghadap masa depan saat terjun langsung ke 
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masyarakat, dan jika tidak belajar dari sekarang bagaimana 
anak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena kita hidup 
tidak lepas dari masyarakat dan tidak bisa hidup sendiri.55 

 
Dan masih sama juga dengan hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh santri Nur Hidayat, yaitu: 

Jadi begini mbk, yang pertama Anak asuh harus pintar-
pintar menjalin hubungan dengan masyarakat 
diantaranya yakni dengan cara menyapa, karena dengan 
menyapa masyarakat itu menganggap bahwa anak 
memiliki sopan santun, baik, (sharing) bertanya satu 
sama lain, serta mengikuti pengajian Rt setiap 2 
minggu sekali.56 
 

Menjalin hubungan dengan masyarakat salah satunya yaitu 

dengan cara menyapa, seperti halnya ketika anak pulang dari sekolah 

ataupun ketika anak sedang berjumpa dengan masyarakat sekitar baik 

itu dalam keadaan duduk, berjalan, maupun berkendara, mereka akan 

membiasakan diri untuk menyapa masyarakat sekitar dengan 

meggunakan tutur kata yang baik, bersikap ramah, dan sopan. Baik 

dengan seeorang yang lebih muda maupun dengan seseorang yang 

lebih tua darinya. Menyapa merupakan hal yang sangat sederhana 

namun juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Karena tidak hanya 

berkesan bahwa anak tersebut memiliki perangai yang baik, namun 

juga memiliki sifat yang terbuka dengan masyarakat, sehingga proses 

interaksi anak berjalan lancar. Dan anak menganggap sosialisasi 
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sangatlah penting serta membantu mereka untuk belajar mengenal dan 

beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. 

Selain santri menjalin hubungan dengan masyarakat yaitu 

dengan cara menyapa masih banyak lagi cara mereka untuk bisa 

menjalin hubungan dengan masyarakat seperti pengajian warga setiap 

2 minggu sekali pada hari minggu malam senin di rumah warga yang 

terjadwal, disini santri ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam 

kegiatan tersebut santri ada yang mendapat tugas sebagai pembawa 

acara, adapun pembahasan yang berlangsung disini ialah pembukaan, 

membaca surah yasin bersama-sama, membahas masalah-masalah 

yang ada di warga sekitar serta mencari solusinya, makan-makan disini 

santri juga ikut membantu mengeluarkan makanan kepada warga 

pengajian, acara terakhir penutup santri sebelum pulang berpamitan 

terlebih dahulu yaitu saling berjabat tangan dengan warga pengajian 

dan pemilik rumah. 

Namun dalam proses bersosialisasi setiap anak untuk 

berinteraksi dengan masyarakat terdapat perbedaan yang signifikan. 

Karena tidak dari setiap anak memliki kemudahan dalam 

mengekspresikan dirinya, untuk mengetahui suatu perasaan santri hal 

ini sebagaimana hasil dari wawancara dengan santri Atika Zuliani, 

yaitu: 

Adanya rasa canggung pasti ada, saat awal-awal masuk panti 
karena daerah yang saya tempati dulu dengan daerah yang 
sekarang jelaslah berbeda jauh, baik itu bisa dilihat dari 
segibicara (bahasa) nya, maupun tingkah lakunya. Akan tetapi 
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lama-kelamaan anak sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan 
sekitar.57 

Hal lain juga serupa untuk mengetahui suatu perasaan yang 

dialami santri hal ini sebagaimana dengan hasil wawancara santriwati 

Jenny, yaitu: 

Dan rasa canggung setiap orang pasti punya,apalagi memang 
awal bersosialisasi dengan lingkungan yang berbeda halnya 
dengan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.58 

 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dari 

sebagian anak-anak yang masih memiliki rasa canggung atau malu 

untuk memulai berinteraksi dengan sekitarnya. Hal ini membuat anak 

menjadi pribadi yang pendiam, dan mengurung diri dari kehidupan 

sosial. Namun seiring berjalannya waktu anak tersebut percaya bahwa 

dirinya bisa beradaptasi dengan baik dan bisa menempatkan dirinya 

dengan lingkungan masyarakat sekitar, salah satunya yakni dengan 

melibatkan diri untuk mengikuti agenda atau kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setelah anak menjalankan 

semua proses sosialisasi dengan baik maka langkah selanjutnya adalah 

apa yang santri dapat dari hasil selama bersosialisasi Seperti halnya 

yang diungkapkan oleh santri Nur Hidayat, yaitu: 

Selama ini yang saya dapat dalam bersosialisasi adalah saya 
menganggap bahwasanya masyarakat sangatlah penting karena 
bisa menambah wawasan untuk berpikir luas ketika nantinya 
langsung terjun kemasyarakat lain dan sangat bermanfaat untuk 
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bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, serta menjadikan 
saya lebih percaya diri untuk kedepannya.59 
 

Hal lain juga serupa dengan apa yang di dapat oleh santri 

Jhenny, yaitu: 

Yang saya dapat disini ialah yang pertama masyarakat sangat 
penting, selain itu anak juga bisa menambah wawasan untuk 
berpikir luas ketika nantinya si anak langsung terjun ke 
masyarakat. Dan anak merasa sangat bermanfaat karena lebih 
mudah untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta 
apa yang dilakukan benar atau salah.60 
 

Bahwasanya hidup di panti pada hakikatnya adalah sebagai 

tempat belajar untuk meraih masa depan. Pada dasarnya, tujuan utama 

dari Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an adalah terwujudnya santri yang 

bertaqwa dan berakhlaq mulia menuju masyarakat utama yang diridhoi 

oleh Allah SWT. Dimana para santri tidak hanya diajarkan untuk 

menguasai ilmu-ilmu akademik saja tetapi juga non-akademik. Dalam 

penerapan ilmu-ilmu sosial di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an tidak 

hanya berdasarkan teori saja, namun juga dari segi pengalaman atau 

pembiasaan berinteraksi antar santri itu sendiri dalam kehidupan 

sehari-hari di  panti. 

Selain itu supaya anak lebih bisa mengenal lebih jauh lagi 

dengan masyarakat sekitar ataupun menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan masyarakat sekitar, maka sebagian dari mereka dilatih untuk 
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mencari donatur setiap bulannya, baik laki-laki maupun perempuan 

yang sudah besar yaitu mulai SMA sampai Kuliah. Waktu mereka 

mencari donatur yaitu pada saat sore hari karena anak ketika sore 

sudah berkumpul kembali di panti, adapun untuk yang SD dan SMP 

seperti biasanya harus mengikuti kegiatan yang tercantum di panti 

yaitu kumpul jam 17.00 WIB sore untuk setoran hafalan kepada 

ustadz/ustadzahnya sampai maghrib, setelah sholat maghrib 

pembelajaran sesuai jadwalnya sampai isya’, setelah isya’ makan 

malam, belajar bersama, dan jam 21.00 WIB sholat witir secara 

berjamaah, dan tidur. 

3. Cara penilaian ustadz/ustadzah selama santri di Panti Asuhan 

Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 

Ngariboyo Magetan dalam bersosialisasi dengan masyarakat 

sekitar  

Dalam hubungannya dengan proses bersosialisasi 

ustadz/ustadzah disini selain memberikan arahan dan pembinaan 

kepada anak, ustadz/ustadzah juga mampu memberikan penilaian 

selama santri di Panti Asuhan Yatim Piatu Balegondo Ngariboyo 

Magetan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Siddiq sebagai 

pendamping anak di Panti Asuhan, yaitu: 

Untuk penilaian saya yaitu pertama dengan melihat anak 
langsung ketika bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bisa 
juga saya melihat anak ketika di panti ada tamu yang 
bersilaturrahmi dan membawa sedikit beberapa bahan pokok 
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dan disitu anak mulai bersalaman dan membantu menurukan 
bahan tersebut.61 

 

Seperti halnya anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Tahfidzul 

Qur’an disini ketika  ada seorang yang berkunjung dan ingin 

bersilaturrahmi di panti kemudian membawa sedikit bahan pokok 

untuk kebutuhan santri di panti, maka dengan bergegas santri tersebut 

menyambut tamu dengan senang hati, berjabat tangan, dan membantu 

menurunkan bantuan bahan pokok tadi dari mobil ke dalam aula panti. 

Dan hal tersebut akan menjadi kesempatan untuk ustadz/ustadzah 

dalam memberi penilaian kepada santri yang sudah melihat secara 

langsung proses sosialisasi santri tadi. 

Dari hal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

adanya penilaian dari ustadz/ustadzah dalam hal ini akan menjadikan 

evaluasi pada diri anak untuk menjadi lebih bersemangat lagi, dan 

lebih baik lagi untuk kedepannya, karena mereka merasa ingin tahu 

mana yang harus diperbaiki bahwa proses bersosialisasi yang 

dilaksanakan tadi berjalan dengan lancar atau tidak. 

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Dapat 

Mempengaruhi Sosialisasi Santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan 

Bahwasanya bersosialisasi merupakan suatu bentuk 

kebersamaaan kita dengan masyarakat maupun kepedulian kita kepada 
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masyarakat sekitar, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam suatu proses 

bersosialisasi tersebut pastinya ada beberapa faktor diantaranya yaitu 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Seperti hasil wawancara 

yang diungkapkan oleh Ustadz pendamping, yaitu: 

Faktor pendukung antara lain letak panti yang berdekatan 
dengan lingkungan masyarakat menjadikan suatu antusias 
tersendiri, mudah diterima dengan baik ataupun disenangi oleh 
masyarakat sekitar, serta sebagian juga memberikan motivasi 
kepada anak asuh  tentang bagaimana supaya nantinya anak 
bisa tahu betapa pentingnya bersosialisasi di masyarakat, serta 
setelah keluar dari panti anak sudah mempunyai bekal dan bisa 
menyesuaikan diri dengan masyarakat lain. Adapun untuk 
faktor penghambat yaitu watak atau karakter anak yang 
berbeda-beda, serta kurangnya waktu untuk anak asuh, 
sehingga kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat 
tidak banyak akan tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di 
sekolah untuk belajar, serta tidak terlalu sering kegiatan-
kegiatan yang melibatkan anak panti dengan masyarakat.62 
 
Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an 

Balegondo Ngariboyo Magetan merupakan suatu lembaga 

kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan 

sebagai pengganti orang tua kandung mereka, serta dicukupi dalam 

pemenuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih luas tepat dan memadai bagi 

pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Ketika 

anak telah selesai dalam proses berinteraksi dengan masyarakat sekitar 

maka bisa diambil kesimpulan bahwa adanya faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi mereka diantaranya faktor pendukung bahwasanya 

warga sekitar sangat mendukung dan sangat antusias sekali  dengan 

adanya panti karena masyarakat lebih tersentuh hatinya untuk saling 

berbagi dengan anak-anak yang berada di panti baik berupa kebutuhan 

hidup mereka ataupun selain itu masyarakat juga memberikan suatu 

arahan ataupun motivasi berkenaan dengan kehidupan santri ketika 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadikan 

santri yang berada di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

tahfidzul qur’an semakin semangat untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitar. Karena anak lebih bisa menyesuaikan dirinya serta 

menjadikan suatu hubungan yang sangat erat antar warga masyarakat 

setempat. 

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat yang 

dapat menghambat suatu proses sosialisasi diantaranya adalah karakter 

atau watak seorang santri yang berbeda akan menjadikan pengurus 

merasa kesulitan dalam mendidik, seperti halnya ketika santri disuruh 

membersihkan kamar mandi kalau tidak nanti akan ada hukumannya, 

alasan mereka berbeda-beda ada yang merasa keberatan 

membersihkan, ada juga yang merasa terpaksa membersihkan, dan ada 

juga yang siap sedia membersihkan. Oleh karena itu para pengurus 

ataupun ustadz/ustadzahnya selalu sabar dan telaten menghadapi anak-

anak yang memiliki watak berbeda tersebut. Selain itu keterbatasan 

waktu dalam bersosialisasi dan mereka lebih banyak kegiatan di 
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sekolah serta tidak terlalu seringnya kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan santri di panti dengan masyarakat sekitar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Tentang Upaya Ustadz/Ustadzah dalam Membina Santri di 

Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo 

Ngariboyo Magetan untuk Bersosialisasi dengan Masyarakat  

Sebagaimana lembaga pada umumnya, Panti Asuhan “Tahfidzul Qur’an” 

disini memiliki visi dan misi  yang hendak dicapai oleh setiap individu yang 

berada di dalamnya. Yang mana visi dan misi tersebut ialah: 

1. Visi 

“Membentuk santri yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia cerdas 

terampil dan mandiri”. 

2. Misi 

a. Mendidik santri dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan agama serta 

taat menjalankan ibadah. 

b. Membiasakan berperilaku dalam keseharian sesuai dengan tuntunan 

Rasulullah. 

c. Membekali santri dalam bidang ketrampilan untuk berwirausaha yang 

mandiri. 

Selain visi dan misi panti juga memiliki tujuan. Tujuan tersebut yaitu 

“Terwujudnya santri yang bertaqwa dan berakhlak mulia menuju masyarakat 

utamayang diridhoi oleh Allah SWT”. Dengan adanya tujuan tersebut pihak panti 

akan berusaha mewujudkan harapan dan cita-cita anak. 
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Dengan adanya peraturan yang berlaku di panti, baik pengurus maupun 

ustadz/ ustadzah mendampingi serta membekali anak dalam proses belajar 

bersosialisasi. Sebelum mempraktikan secara langsung dalam bersosialisasi 

dengan masyarakat anak diberikan suatu bimbingan dan arahan serta beberapa 

cara untuk bersosialisasi. Cara tersebut bisa dengan diadakannya muhadhoroh 

setiap satu minggu sekali, serta diberikan materi mengenai cara-cara, manfaat dan 

tujuan bersosialisasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya 

ustadz/ustadzah dalam membina santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an disini dengan cara awal yaitu dengan adanya 

suatu percakapan ringan baik berkenaan dengan permasalahan yang di alami 

santri dalam kehidupan sehari-hari dan berharap supaya ustadz/ustadzah bisa 

memberikan solusi dan juga semakin erat hubungan kekeluargaannya di panti, 

selain itu ustadz/ustadzah selalu mendampingi anak dan mengajarkan bagaimana 

proses belajar bersosialisasi yang baik dan benar dengan masyarakat sebagaimana 

dengan diajarkan cara menghormati orang yang lebih tua, saling tolong menolong, 

belajar berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan, supaya anak nanti 

sudah bisa menerapkan dalam proses bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 

mereka. Dalam hal ini dimaksudkan supaya anak-anak sebagai penerus bangsa 

memiliki akhlak mulia seperti akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. 

Dengan adanya ustadz/ustadzah dapat membina santri untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat. Tujuannya supaya setelah keluar dari panti anak sudah memiliki 
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bekal baik dari pengetahuan maupun keagamaan dan sebagainya, yang selama ini 

sudah banyak di berikan kepada anak. 

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tanggung 

jawab seorang ustadz/ustadzah ialah melatih, membina, supaya anak bisa menjadi 

pribadi yang lebih baik saat proses bersosialisasi dengan masyarakat dan 

menjadikan pembelajaran untuk anak asuh itu sendiri supaya lebih mengenal lagi 

bagaimana sebenarnya anak harus menjalani hidup ini. 

B. Analisis Data Tentang Proses Interaksi Santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dengan 

Masyarakat Sekitar 

Setelah dengan adanya pembinaan yang diberikan ustadz/ustadzah kepada 

santri tahap selanjutnya ialah proses interaksi santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan dimana Proses 

sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang 

menghasilkan proses pengaruh-mempengaruhi. Proses ini merupakan proses 

pendewasaan sikap manusia berdasarkan pengalamannya sendiri yang akan 

membentuk sistem perilaku. Sistem ini juga ikut ditentukan oleh watak pribadi 

tentang bagaimana cara ia menyikapi suatu pengalaman yang pernah terjadi. 

Sistem perilaku inilah yang akhirnya akan menentukan dan membentuk sikapnya 

terhadap sesuatu. 

Menurut teori sebelumnya dalam bab II, dijelaskan mengenai Proses 

membimbing individu ke dalam dunia sosial disebut sosialisasi. Sosialisasi 

dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan 
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diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat, sosialisasi bisa 

dianggap sama dengan pendidikan. Dalam proses sosialisasi individu belajar 

tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-

keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan 

sebagainya. Selain itu pendapat lain dari Soejono Dirdjosisworo (1985), bahwa 

sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu : Proses sosialisasi adalah proses 

belajar, proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-

pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam 

masyarakat dimana ia hidup, dan semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam 

proses  sosiaisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem 

dalam diri pribadinya. 

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam 

proses bersosialisasi merupakan suatu usaha dimana santri di Panti Asuhan Yatim 

Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an ingin belajar lebih jauh lagi tentang arti 

penting kehidupan bermasyarakat di luar panti, dan ingin sekali bisa menjadi 

bagian dari anggota masyarakatnya. Baik santri tersebut mempelajari kebiasaan-

kebiasaan yang belum pernah dilakukan, sikap yang berbeda dari biasanya yang 

mereka dapat di panti, semua itu supaya anak bisa lebih berkembang lagi 

kedepannya. 

Dalam teori bab II proses sosialisasi menurut George Herbert Mead 

berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan menjadi 4 

tahap, diantaranya: tahap persiapan yaitu pada tahap ini dialami sejak manusia 

dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia 
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sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Selanjutnya 

tahap meniru yaitu pada tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang 

anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, kemampuan 

untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Selanjutnya tahap siap bertindak 

yaitu Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran 

yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Tahapan yang 

terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif pada tahap ini seseorang telah 

dianggap dewasa, dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat 

secara luas. 

berdasarkan keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam 

proses bersosialisasi seseorang tidak bisa langsung dikatakan baik dan benar 

sebelum melakukan beberapa tahapan seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. 

Bahwasanya sosialisasi itu sudah terjadi saat anak dilahirkan hingga sampai anak 

dewasa, tua dan mati. Sosialisasi sangatlah penting bagi kehidupan kita, dan terus 

menerus berlangsung dalam kehidupan manusia sepanjang masa. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya proses interaksi sosial santri 

dengan masyarakat ialah anak bisa lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, serta menambah 

wawasan yang luas untuk kedepannya. 
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C. Analisis Data Tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang 

Dapat Mempengaruhi Sosialisasi Santri di Panti Asuhan Yatim Piatu 

Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an Balegondo Ngariboyo Magetan 

Setelah anak sudah melewati semua tahapan sosialisasi yang seperti diatas 

dijelaskan yaitu adanya pembinaan baik dari ustadz/ustadzah, dan terjadinya 

proses interaksi dengan masyarakat sekitar, hal terakhir yaitu adanya faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Dalam teori yang terdapat di bab II, Terdapat 

dua faktor dalam sosialisasi, yaitu: Faktor intrinsik (faktor yang berasal dari dalam 

diri  seseorang, yang menyangkut motivasi, minat serta kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam rangka menyesuaikan diri dengan tata pergaulan yang ada dalam 

masyarakat). Dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri individu yang 

melakukan proses sosialisasi dalam masyarakat, yang berupa nilai, norma, 

struktur sosial, ekonomi dan lain-lain). 

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa suatu 

sosialisasi itu bisa dikatakan berjalan atau tidaknya ialah adanya faktor pendukung 

yaitu adanya dukungan dari orang-orang terdekat yang selalu memotivasi santri 

dalam bersosialisasi, serta bisa diterima oleh lingkungan dengan baik, hal tersebut 

menjadikan santri yang berada di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah 

tahfidzul qur’an semakin semangat untuk bersosialisasi dengan masyarakat 

sekitar. Karena anak lebih bisa menyesuaikan dirinya serta menjadikan bekal 

untuk mengembangkan hubungan yang erat antar warga masyarakat setempat. 

Adapun untuk faktor yang dapat menghambat proses sosialisasi santri di panti 

asuhan yatim piatu muhammadiyah tahfidzul qur’an ialah karakter atau watak 
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anak yang berbeda sehingga para pengurus kadang merasa kesulitan dalam 

mendidik anak, selain itu keterbatasan waktu anak dalam bersosialisasi mereka 

lebih banyak kegiatan di sekolah. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bersosialisasi pastinya akan 

terdapat beberapa faktor baik yang sifatnya selalu mendukung sampai proses 

sosialisasi tersebut terlaksana dan juga faktor penghambat yang sifatnya masih 

banyak kendala-kendala baik dari individu ataupun lingkungan sekitar sehingga 

proses sosialisasi kurang berjalan dengan baik.  Dalam hal ini peneliti 

beranggapan bahwa alangkah baiknya jika santri diberikan waktu pada hari 

minggu ketika anak libur sekolah untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.



 

83 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya santri dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat (studi kasus di panti asuhan yatim piatu 

muhammadiyah tahfidzul qur’an di balegondo,ngariboyo, magetan) dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Upaya ustadz/ustadzah dalam membina santri agar bisa bermasyarakat, 

yaitu dengan adanya suatu percakapan ringan antara santri dengan 

ustadz/ustadzah setiap hari, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi 

dalam kehidupan santri dan membangun rasa percaya antara pengasuh 

dengan santri. Dan berkenaan juga dengan adanya peraturan yang berlaku 

di panti, baik pengurus maupun ustadz/ ustadzah selalu mendampingi serta 

membekali anak dalam proses belajar bersosialisasi. Sebelum 

mempraktikan secara langsung dalam bersosialisasi dengan masyarakat 

anak diberikan suatu bimbingan dan arahan serta beberapa cara untuk 

bersosialisasi. Dan diantara cara tersebut bisa dengan diadakannya 

muhadhoroh setiap satu minggu sekali, serta diberikan materi mengenai 

cara-cara, manfaat dan tujuan bersosialisasi. Supaya anak keluar dari panti 

sudah mempunyai suatu bekal pembelajaran yang sering disampaikan, 
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serta bisa mengamati, dan juga bisa diterapkan di lingkungan sekitar 

mereka. 

2. Proses interaksi sosial santri dengan masyarakat, Setelah santri 

mendapatkan pembinaan dari pengurus-pengurus ataupun ustadz/ustadzah 

di panti, tahap selanjutnya ialah santri ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat sekitar, seperti halnya pengajian 2 minggu sekali (pengajian 

RT), dan ketika masyarakat mempunyai suatu acara seperti nikahan, anak-

anak pastinya sering diundang, dan anak-anak akan membantu di dapur, 

ada yang menjadi sinoman, dan ada juga yang mengisi hiburan hadroh, 

serta masih banyak lagi sarana lainnya. Selain itu dari panti sendiri juga 

sering memperingati hari-hari besar Islam dengan diadakannya pengajian, 

memperingati hari besar Nasional (lomba pada tanggal 17-an). Hal 

tersebut dilakukan bentuk melatih anak untuk bermasyarakat ataupun 

bersosial. supaya proses interaksi tersebut berjalan dengan baik dan benar  

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi 

sosialisasi santri di panti, yaitu faktor pendukung dari masyarakat sendiri 

yang mendukung dengan sangat antusias dan menerimanya dengan positif 

berdirinya Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an di 

Balegondo Ngariboyo Magetan. Dukungan masyarakat ini diharapkan bisa 

menjadi bekal untuk mengembangkan hubungan yang erat antar warga 

masyarakat setempat, serta berharap supaya anak didik santri di Panti 

Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Tahfidzul Qur’an di Balegondo 
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kedepannya sudah dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan 

masyarakat sekitar. Sedangkan faktor penghambat yang dapat 

mempengaruhi sosialisasi santri di panti, yaitu karakter atau watak dari 

setiap anak panti yang berbeda-beda sehingga pengurus kadang merasa 

kesulitan dalam mendidik anak, serta keterbatasan waktu dalam 

bersosialisasi karena kegiatan santri di sekolah. Sehingga kesempatan 

untuk bersosial dengan masyarakat sangat terbatas. Karena lebih banyak 

waktu mereka belajar di sekolah, tidak terlalu sering kegiatan-kegiatan 

yang melibatkan anak panti di masyarakat. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti diharapkan agar kedepannya kegiatan bersosialisasi bisa 

diterapkan oleh pihak panti, supaya anak mempunyai bekal dan bisa terjun 

langsung dengan masyarakat sekitarnya dengan baik. 

2. Kepada anak asuh hendaknya dapat menerapkan apa yang telah diperoleh 

dari kegiatan bersosialisasi dalam  kehidupan sehari-hari. 

3. Diharapkan agar pengurus untuk tetap memperhatikan anak-anak asuh dan 

terus membimbing sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat dan 

dapat diterima oleh masyarakat. 

4. Agar pengurus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan 

tugasnya membina dan mendidik anak-anak panti sehingga anak-anak 

panti kelak menjadi orang-orang yang berhasil.  
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