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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Selama penelitian di Panti Pelayanan Sosial Wira Adi Karya Ungaran 

terdapat temuan yang tidak sesuai peneliti untuk diteliti secara langsung. Suasana 

yang ramai pada saat kelas berlangsung membuat peneliti ingin melihat sejauh 

mana proses komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pembina dan penerima 

manfaat untuk memotivasi mereka untuk merubah pola pikir dan membantu mereka 

untuk terus maju dengan keterampilan yang penerima manfaat miliki. 

Dengan bangunan gedung yang lama dan kokoh tidak menyurutkan 

semangat pembina dan penerima manfaat untuk belajar. Penerima manfaat di Panti 

ini memiliki jadwal yang cukup padat mulai dari sholat subuh bagi yang beragam 

islam hingga ibadah minggu bagi yang beragama nasranim serta jadwal olahraga 

dan jadwal pramuka untuk melatih penerima manfaat. 

Pada tanggal 28 Juni 2018 peneliti melihat dan mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh penerima manfaat seperti pelajaran otomotif, pelajaran menjahit, 

dan pelajaran salon. Kegiatan ini dilakukan oleh penerima manfaat untuk melatih 

keterampilan penerima manfaat. Setelah penerima manfaat mahir dalam 

keterampilan yang diberikan oleh pembina, beberapa penerima manfaat boleh 

memilih untuk magang atau tidak. Penempatan tempat magang ini ditentunkan oleh 

Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya. 

Hubungan pembina dan penerima manfaat haruslah lancar dan juga 

memiliki ikatan yang kuat, karena dengan ikatan yang kuat antara pembina dan 
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penerima manfaat akan menghasilkan komunikasi yang baik. Meskipun memiliki 

hubungan yang kuat terkadang pembina dan penerima manfaat memiliki hambatan 

dalam berkomunikasi. Hambatan muncul karena kurangnya komunikasi yang baik 

antara pembina maupun penerima manfaat. Dari masalah inilah peneliti ingin 

melihat proses komunikasi interpersonal pembina dan penerima manfaat. Sejauh 

mana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pembina untuk penerima 

manfaat dan hambatan apa saja yang terjadi dalam komunikasi interpersonal. 

4.2 Proses Komunikasi Interpersonal Pembina Dalam Proses Pembinaan 

Komunikasi interpersonal dalam dunia pendidikan merupakan salah satu 

unsur penting dan sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan 

membina atau mengajar di dalam kelas. Komunikasi interpersonal pembina dalam 

proses membina terjadi tatap muka atau menggunakan media lain yang dirasa dapat 

digunakan untuk mendukung adanya reaksi dari pihak yang bersangkutan terutama 

bertujuan untuk tercapainya proses pembelajaran yang baik di Panti Pelayanan 

Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran. Komunikasi interpersonal antara pembina 

dan penerima manfaat terus terjadi, karena dengan adanya komunikasi 

interpersonal pembina dengan penerima manfaat akan memberikan perubahan pada 

diri penerima manfaat, kearah yang lebih baik dan mandiri. 

Tidak sekedar ilmu saja yang diberikan oleh pembina melalui komunikasi 

interpersonal, juga berupa keterampilan, nasihat ataupun sesuatu motivasi yang 

dapat merubah tingkah laku penerima manfaat menjadi lebih mandiri dan kreatif. 

Proses komunikasi interpersonal pembina dan penerima manfaat dalam proses 
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pembinaan yang terjadi di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 

seperti berikut : 

4.2.1 Proses Komunikasi Interpersonal Yang Terjadi Di Dalam Kelas 

4.2.1.1 Pembina Menggunakan Metode Ceramah 

Komunikasi interpersonal yang digunakan oleh pembina ketika membina 

penerima manfaat saat di kelas dengan menggunakan metode ceramah, karena 

penerima manfaat masih perlu dituntun atau dibimbing serta dimotivasi. Menurut 

Syaiful Sagala metode ceramah  adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan 

dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah 

untuk menjelaskan uraiannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu seperti 

gambar, dan audio visual lainnya.70 Metode ceramah ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut : 

A. Kelebihan dari metode ceramah  

Kelebihan dari metode ceramah adalah dapat memotivasi anak-anak 

untuk berpikir tentang masa depan mereka serta dapat menstimulasi dan 

meningkatkan keinginan belajar dari penerima manfaat. Menurut Bu Yunita 

dan Bu Siti penerima manfaat masih perlu dibina dengan cara diceramah 

dan dimotivasi. “Metode pembinaan disini menggunakan metode ceramah, 

karena anak-anak disini masih perlu dibimbing dan dituntun dan juga anak-

anak yang ada disini berasal dari keluarga yang tidak mampu jadi mereka 

harus diceramah dan dimotivasi demi kebaikan diri anak-anak tersebut.”71 

                                                           
70 Syaiful Sagala. 2009.”Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Memecahkan Problematika 
Belajar dan Mengajar”. Bandung: Alfaveta.hal 201 
71 Wawancara dengan Ibu Yunita dan Ibu Siti selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira 
Adi Karya Ungaran pada hari 29 Juni 2018 Pukul 09.30 di tempat kantor. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Rudi bahwa dengan metode 

ceramah dapat memotivasi anak-anak yang dibina untuk lebih berpikir ke 

masa depan. “Metode ceramah dapat memotivasi anak untuk lebih berpikir 

jauh ke masa depan mereka sehingga mereka dapat berpikir lebih dewasa 

untuk setiap tindakan yang diambilnya.”72 

Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Anang, Bu Asiyah 

dan Bu Ismi bahwa dengan metode ceramah sangat membantu anak-anak 

untuk berpikir ke depan dan dapat merubah sikap mereka untuk lebih baik. 

“Metode ceramah dapat membuat perubahan pola pikir anak-anak, karena 

ceramah sama saja memberikan nasihat meskipun membosankan tetapi 

berguna bagi anak-anak.”73 

Selain itu menurut Penerima Manfaat 7 dan 9 dengan metode ceramah 

membuat dirinya merasa termotivasi dan merasa diperhatikan karena 

mereka berpikir bahwa metode ceramah sama saja dengan nasihat yang 

diberikan oleh pembina. “Saya senang kalau pembina memberikan ceramah 

karena dengan ceramah saya merasa diberikan nasihat oleh orang tua saya 

dan merasa termotivasi untuk masa depan saya, ya meskipun membosankan 

tetapi demi kebaikan diri kita jadi bapak ibu pembina memberikan 

ceramah.”74 

 

                                                           
72 Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 29 Juni 2018 Pukul 09.30 di tempat kantor. 
73 Wawancara dengan Pak Anang, Ibu Aisyah, dan Ibu Ismi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial 
Anak Wira Adi Karya Ungaran pada hari 29 Juni 2018 Pukul 09.50 di tempat kantor. 
74 Wawancara dengan Penerima manfaat di  Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 29 Juni 2018 Pukul 09.50 di tempat kantor. 



53 
 

B. Kekurangan dari metode ceramah  

Kekurangan dari metode ceramah ini adalah membuat bosan bagi 

peneria manfaat. Kekurangan disebabkan oleh beberapat faktor seperti 

pembina tidak menguasai materi yang disampaikan, cara penyampaian yang 

kurang tepat, suasana yang terlalu lelah, membosankan, dan daya tangkap 

dari penerima manfaat yang kurang.  

Menurut Penerima Manfaat 1 dan 2 metode ceramah membuat dirinya 

merasa bosan dan mengantuk. “Kalau bapak sama ibu pembina ceramah 

saya suka bosan, karena ceramah membuat saya mengantuk. Meskipun 

pembina bermaksud baik untuk memberikan nasihat lewat ceramah 

tersebut.” 75  Selain itu menurut Penerima manfaat 7 metode ceramah 

tidaklah efektif. “menurut saya ceramah itu tidak efektif, karena yang 

disampaikan tidak jelas, terus membosankan, saya sering ditegur gara-gara 

ribut sendiri saat bapak ibunya ceramah, karena ya itu bosan.”76 

Karena kekurangan metode ceramah inilah yang menyebabkan mereka 

ribut sendiri atau berbicara sendiri ketika pembina sedang menerangkan, 

ketika penerima manfaat mulai berisik sendiri maka pembina akan 

mendatanginya atau bertanya kepada salah satu anak “apakah sudah 

jelas…..” atau “ssttsss…. Disana yang paling ribut apa sudah jelas..” dari 

kekurangan inilah komunikasi interpersonal itu berjalan antara pembina dan 

penerima manfaat. 

                                                           
75 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 29 Juni 2018 Pukul 10.00 di tempat asrama 
76 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 29 Juni 2018 Pukul 10.00 di tempat asrama 
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Berdasarkan hasil observasi tanggal 27 Juni 2018 peneliti juga menemukan 

bahwa proses komunikasi interpersonal pembina dalam proses belajar, berinteraksi 

dikelas dengan metode ceramah, pembina menjelaskan materi secara lisan didalam 

kelas dan memberi catatan-catatan materi pelajaran, sedangkan penerima manfaat 

mencoba menangkap isi yang disampaikan oleh pembina dengan membuat catatan, 

namun ada yang berpura-pura mencatat namun ternyata menggambar. 

4.2.1.2 Pembina Menggunakan Metode Diskusi Kelas 

Komunikasi interpersonal yang digunakan oleh pembina ketika membina 

penerima manfaat saat dikelas dengan menggunakan metode diskusi kelas, metode 

ini digunakan karena memiliki tujuan untuk melatih mental anak untuk berani 

berbicara dan menyampaikan pendapatnya didepan teman-teman serta pembina. 

Menurut Usman diskusi kelas merupakan suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan 

berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan 

masalah.77 Metode diskusi kelas disini memiliki kelebihan dan kekurangan sebgai 

berikut : 

A. Kelebihan Metode Diskusi Kelas 

Kelebihan dari metode ini adalah mendorong anak-anak untuk berpikiran 

kritis, mengekspresikan pendapatnya secara bebas, serta untuk memecahkan 

masalah yang ada secara bersama. Hal ini diuraikan oleh Pak Heru. “Selain 

metode ceramah kita juga menggunakan metode diskusi dikelas agar 

penerima manfaat lebih aktif didalam kelas serta metode diskusi ini juga 

                                                           
77 Usman. 2013. “Menjadi Guru Profesional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 94 
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melatih penerima manfaat untuk percaya diri dalam mengungkapkan 

pendapatnya.”78  

Hal yang sama disampaikan oleh Pak Bambang bahwa dengan metode 

diskusi kelas membuat anak-anak lebih aktif untuk berpikir dan bergerak. 

“Metode diskusi kelas sering saya pakai karena dengan diskusi anak-anak 

dapat belajar lebih aktif untuk berpikir dan berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya didepan teman-temannya.”79 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Budi yaitu dengan metode 

diskusi dikelas dapat melatih penerima manfaat untuk lebih berani. “Saya 

lebih suka menggunakan metode diskusi di kelas karena anak-akan disini 

bisa terbuka untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan melatih 

mentalnya untuk berani mengungkapkan pendapatnya di depan teman-

temannya.”80 

Metode ini juga disukai oleh penerima manfaat, Penerima Manfaat 8 dan 

3 mengatakan bahwa  “Kita sangat suka kalau lagi diskusi kelas karena saya 

dan teman–teman saya bisa mengungkapkan pendapat kita dengan berani ya 

meskipun kadang disoraki teman–teman tapi bisa melatih mental saya untuk 

belajar berani bicara.”81 Biasanya pembina akan memanggil satu persatu 

anak-anak apabila pelajaran yang didiskusikan telah selesai untuk 

                                                           
78 Wawancara dengan Pak Heru selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 27 Juni 2018 Pukul 09.00 di tempat kantor. 
79 Wawancara dengan Pak Bambang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 27 Juni 2018 Pukul 09.00 di tempat kantor. 
80 Wawancara dengan Pak Budi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 27 Juni 2018 Pukul 09.00 di tempat kantor.  
81 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 27 Juni 2018 Pukul 09.30 di teras asrama 
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dipresentasikan hasilnya. Disinilah peran komunikasi interpersonal terjadi, 

pembina akan bertanya kepada penerima manfaat satu persatu dari hasil 

diskusinya dengan temannya seperti “budi bagaimana hasilnya bisakah 

kamu jelaskan kepada teman-temanmu” contoh seperti ini yang sering 

dilakukan pembina ketika bertanya kepada penerima manfaat. 

B. Kekurangan Metode Diskusi Kelas 

Kekurangan dari metode diskusi kelas ini adalah hanya beberapa anak 

yang mengerjakan saja dan yang lainnya hanya diam saja atau mengikut saja 

dan biasanya sering ribut sendiri tanpa membahas apapun. Sulitnya untuk 

membatasi topik yang didiskusikan. Menurut bu Yunita menggunakan 

metode diskusi kelas ada sisi negatifnya “menurut saya metode diskusi kelas 

terkadang efektif terkadang tidak tergantung situasi dan topik yang mau 

didiskusikan, kalau menggunakan metode ini anak-anak suka ribut sendiri 

dan yang ada tidak mau mengerjakan hanya mengikut temannya saja.”  

Berdasarkan hasil observasi tanggal 28 Juni 2018 proses komunikasi 

interpersonal pembina dalam proses pembinaan menggunakan metode diskusi kelas 

untuk melatih kepercayaan diri penerima manfaat dalam mengungkapkan pendapat 

serta melatih penerima manfaat untuk berpikir kritis tentang masalah yang 

didiskusikan. Dengan menggunakan metode diskusi di kelas penerima manfaat 

dapat menilai pendapat yang baik dan yang tidak pada waktu masalah didiskusikan 

walaupun tidak semua siswa aktif dalam diskusi ini tapi dengan metode ini anak-

anak menjadi lebih tertarik untuk memecahkan masalah dengan diskusi kelas. 
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4.2.1.3 Pembina Menggunakan Metode Permainan  

Komunikasi interpersonal yang digunakan pembina ketika membina adalah 

menggunakan metode permainan. Metode pembelajaran dengan permainan 

merupakan proses belajar dengan cara memecahkan situasi agar pembina dan 

penerima manfaat lebih santai dalam proses pembinaan. Metode ini dimaksudkan 

untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan 

antusiasme.82 Karakteristik metode ini adalah menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan serta serius tapi santai. Metode pembelajaran ini digunakan untuk 

penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari 

jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara 

efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang sulit 

atau berat. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu : 

A. Kelebihan Metode Permainan 

Kelebihan dari metode ini adalah untuk mendorong minat anak-anak 

untuk belajar serta menarik perhatian dari penerima manfaat agar suasana 

dalam kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Hal ini diuraikan oleh Bu 

Endang “Waktu jam saya, saya lebih suka menggunakan metode 

pembelajaran permainan karena dengan permainan suasana dikelas menjadi 

menyenangkan dan tidak tegang.”83 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bu Ismi  “Saya juga suka metode 

permainan tetapi jika sudah selesai semua kerjaan yang saya berikan kepada 

                                                           
82 Andang Ismail. 2009. “Education Games Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan 
Edukatif”. Yogyakarta : Pilar Media. Hal 17 
83 Wawancara dengan Bu Endang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 11 Juli 2018 Pukul 10.00 di kantor 
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anak-anak. Karena dengan permainan menambah kedekatan kita dengan 

anak–anak.”84 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Penerima Manfaat 10 “Saya suka 

kalau diwaktu pembelajaran ada permainannya jadi waktu pembelajaran 

bisa lebih santai dan suasana kelas jadi menyenangkan”85 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Penerima Manfaat 5 

“Pembelajaran yang saya suka waktu adalah permainannya, karena kalau 

belajar terus jadi bosan. Terkadang saya bilang sama bapak ibu pembina 

minta untuk belajar dengan bermain biar ganti suasana.”86 

B. Kekurangan Metode Permainan 

Kekurangan dari metode ini adalah tidak semua topik dan pembina mau 

menggunakan metode ini, terlalu memakan waktu, membutuh ruang serta 

dapat menggangu jam pelajaran berikutnya. Selain itu metode permainan ini 

membuat penerima manfaat menjadi tidak fokus untuk belajar. Karena 

mereka menjadi ketagihan untuk bermain sebelum pelajaran atau bermain 

saat pelajaran berlangsung. Ada juga yang merasa bosan dengan metode ini 

karena itu-itu aja permainannya tidak ada yang lainnya. Jadi penerima 

manfaat mudah menebak selanjutnya harus seperti apa dan harus bagaimana 

dari metode permainan yang diberikan. 

                                                           
84 Wawancara dengan Bu Ismi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 12 Juli 2018 Pukul 10.00 di kantor. 
85 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 13 Juli 2018 Pukul 10.00 di teras asrama 
86 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 3 Juli 2018 Pukul 10.00 di teras asrama 
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Berdasarkan hasil observasi tanggal 2 Juli 2018 proses komunikasi 

interpersonal pembina dalam proses pembinaan menggunakan metode permainan 

untuk mencairkan suasana yang tegang serta menambah kedekatan penerima 

manfaat dengan teman dan juga kedekatan dengan pembina. Metode pembelajaran 

ini digunakan untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku 

menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan 

belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira meskipun 

membahas hal-hal yang sulit atau berat 

4.2.1.4 Pembina Menggunakan Metode Penugasan 

Komunikasi interpersonal yang digunakan pembina dalam proses 

pembinaan yaitu dengan metode penugasan. Metode penugasan adalah suatu cara 

interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari pembina untuk 

dikerjakan oleh penerima manfaat di kelas maupun di asrama baik secara 

perorangan maupun berkelompok. 87  Metode ini juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu : 

A. Kelebihan Metode Penugasan 

Metode ini memiliki kelebihan yaitu untuk melatih aktivitas, kretivitas, 

tanggung jawab dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Bambang “Saya biasanya 

memberikan tugas kepada anak–anak untuk melatih tanggung jawab mereka 

pada tugas yang saya berikan.”88 

                                                           
87 Usman. 1993. “Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar”. Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya. Hal 128 
88 Wawancara dengan Pak Bambang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 10 Juli 2018 Pukul 10.30 di kantor 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Heru “Dengan diberikan tugas 

dari saya anak-anak dapat belajar untuk mencari tahu solusinya dan 

memecahkan solusi tersebut karena dengan tugas anak-anak dapat belajar 

dengan bebas.”89 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Penerima Manfaat 4 “Bapak Ibu 

Pembina sering memberikan tugas untuk kita biasanya dibuat PR kadang 

juga harus selesai dikelas tugasnya.”90 

B. Kekurangan Metode Penugasan 

Kekurangan dari metode ini adalah menimbulkan rasa bosan bagi 

penerima manfaat, selain itu banyak diantara penerima manfaat apabila 

diberikan tugas hanya meniru dari temannya tidak dibuat secara sendiri dan 

apabila diberikan tugas secara berkelompok hanya beberapa orang saja yang 

membuatnya.  

Biasanya pembina akan bertanya kepada penerima manfaat apakah tugas 

yang diberikan sudah dikerjakan atau belum dan pembina akan berkeliling 

untuk melihat hasil dari penerima manfaat. Apabila ada penerima manfaat 

yang belum mengerjakan tugas maka pembina akan bertanya “mengapa 

kamu tidak mengerjakan PR mu?” dari interaksi inilah komunikasi 

interpersonal berlangsung pembina akan menegur penerima manfaat dan 

memberikan hukuman karena tidak mengerjakan PR, seperti contoh “ayo 

kamu ke depan kelas” atau “ayo kamu keluar kerjakan PRnya diluar”. 

                                                           
89 Wawancara dengan Pak Heru selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 11 Juli 2018 Pukul 10.30 di kantor. 
90 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 12 Juli 2018 Pukul 10.00 di teras asrama 
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Berdasarkan hasil observasi tanggal 3 Juli 2018 proses komunikasi 

interpersonal pembina dalam proses pembinaan menggunakan metode penugasan 

karena menurut pembina penerima manfaat dapat belajar untuk mencari tahu 

jawaban yang ada dalam tugas tersebut, dan melatih tanggung jawab penerima 

manfaat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

4.2.1.5 Memberikan Contoh Sebagai Alat Pendukung 

Metode memberikan contoh sebagai alat pendukung merupakan metode 

yang menggunakan media dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan 

mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar 

ataupun benda yang disajikan.91 Pemahaman penerima manfaat satu dengan lain 

memiliki perbedaan. Sehingga dapat ditingkatkan melalui konsep baru dengan cara 

pemberian contoh yang jelas dan nyata yang sedapat mungkin diambil dari 

kehidupan sehari-hari. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu : 

A. Kelebihan Memberikan Contoh Sebagai Alat Pendukung 

Dalam komunikasi interpersonal dengan memberikan contoh bertujuan 

untuk mendukung penyampaian pesan agar pesan dapat diterima dengan 

baik, serta dapat memusatkan perhatian penerima manfaat ke pelajaran, 

seperti yang diungkapkan oleh Pak Anang “Dalam pembelajaran di kelas 

pembina memberikan contoh-contoh nyata yang ada disekitar kita, karena 

anak-anak akan lebih mudah mengerti jika kita memberikan contoh yang 

                                                           
91 Usman.1993.Op.Cit 
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nyata, dengan contoh-contoh tersebut dapat mendukung proses pembinaan 

dan pembelajaran.”92 

Bu Ismi juga mengungkapkan hal yang sama dengan memberikan contoh 

nyata yang ada disekitarnya penerima manfaat. “Saya lebih suka 

menggunakan contoh yang nyata ya seperti yang ada disekitarnya biar anak-

anak mengerti yang dimaksud dan melatih kepekaan anak-anak terhadap 

lingkungan sekitar.”93 

Selain itu Penerima Manfaat 6 dan 10 juga membenarkan bahwa dengan 

memberikan contoh nyata yang ada disekitarnya mereka dapat mengerti 

yang dimaksud pembina. “Kita suka kalau bapak ibu pembina mengajar 

dengan memberikan contoh karena dari contoh tersebut kita bisa mengerti 

yang dimaksud, kadang juga bingung kalau tidak dikasih contoh kita harus 

apa dan bagaimana membuatnya.”94 

B. Kekurangan Memberikan Contoh Sebagai Alat Pendukung 

Menggunakan contoh sebagai media pendukung tidaklah mudah, karena 

pembina harus mencari contoh sebagai medianya serta membutuhkan biaya 

untuk membeli contoh yang dimaksudkan, selain itu daya penangkapan 

yang lemah dari penerima manfaat juga tidak menentukan paham tidaknya 

dari contoh yang diberikan oleh pembina. 

                                                           
92 Wawancara dengan Pak Anang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 26 Juni 2018 Pukul 11.00 di kantor. 
93 Wawancara dengan Bu Ismi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 26 Juni 2018 Pukul 11.00 di kantor. 
94 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 26 Juni 2018 Pukul 11.00 di depan kelas. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rudi “terkadang menggunakan 

contoh sebagai alat pendukung itu tidak terlalu efisien, karena kalau kita 

tidak punya kita harus membelinya. Selain itu membeli barang sebagai 

contoh juga tidak murah dan tidak langsung dapat, jadi ya membutuhkan 

waktu juga.”95 

Dapat disimpulkan dengan memberikan contoh sebagai pendukung dalam 

pembelajaran, maka penerima manfaat lebih mudah memahami masalah yang 

dihadapi, dan penerima manfaat mudah menangkap apa yang diterangkan oleh 

pembina, tapi disisi lain pembina harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan 

contoh yang dimaksud serta harus mempunyai kreatif yang tinggi untuk 

memberikan media sebagai contoh kepada penerima manfaat. 

4.2.1.6 Menggunakan Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pembina tidaklah cukup 

dengan komunikasi verbal saja tetapi juga perlu menggunakan komunikasi non 

verbal seperti perasaan, kedipan mata, penekanan intonasi ataupun gerakan tubuh.96 

Komunikasi non verbal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

A. Kelebihan Komunikasi Non Verbal 

Kelebihan dari komunikasi ini adalah komunikasi ini dapat dipahami 

tanpa menjelaskan lebih lanjut, mempertegas komunikasi verbal, serta 

merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan 

verbal. Karena dengan komunikasi non verbal pesan yang disampaikan 

                                                           
95 Wawancara dengan Pak Rudi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 26 Juni 2018 Pukul 11.20 di kantor 
96 Dedy Mulyana. Op.Cit 
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tidak harus berpikir panjang dan  penerima manfaat dapat menangkap 

artinya dengan cepat.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bu Yunita “Waktu saya mengajar saya 

lebih suka berdiri daripada duduk karena saya suka jalan – jalan untuk 

mengamati anak – anak yang tidak fokus pada jam saya. Kalau ada salah 

satu anak yang sudah tidak fokus biasanya saya colek biar tidak 

melamun.”97  

Hal ini juga diungkapkan oleh Penerima Manfaat 7 dan 8 “Ya kalau 

sudah diruangan biasanya ibunya sering jalan-jalan buat mengamati siapa 

yang melamun, kadang duduk juga tapi lebih banyak jalan-jalannya buat 

bertanya apa ada yang kesulitan atau sudah sampai mana membuatnya”98 

B. Kekurangan Komunikasi Non Verbal 

Disisi lain komunikasi non verbal memiliki kekurangan, terkadang 

penggunakan komunikasi non verbal menyebabkan kesalahpahaman 

antara pembina dan penerima manfaat. Seperti waktu pembina bertanya, 

dengan nada yang agak tinggi kepada salah satu anak, penangkapan yang 

dimaksudkan penerima manfaat adalah bahwa pembina sedang marah 

kepadanya, atau sedang jengkel kepadanya. Selain itu menggunakan 

komunikasi non verbal juga menyebabkan sulitnya memahami pesan yang 

disampaikan seperti pembina memberikan penjelasan berupa simbol-

                                                           
97 Wawancara dengan Bu Yunita selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 3 Juli 2018 Pukul 11.00 di kantor 
98 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 13 Juli 2018 Pukul 11.00 di depan kelas 
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simbol yang dapat dipahami oleh beberapa penerima manfaat saja yang 

mengetahui maknanya sedangkan yang lainnya tidak. 

Berdasarkan observasi tanggal 5 Juli 2018 bahwa komunikasi interpersonal 

pembina dalam proses pembinaan tidak hanya dengan menggunakan komunikasi 

verbal namun juga dengan didukung komunikasi non verbal misalnya gerakan 

tubuh pembina serta ekspresi pembina dalam menerangkan pelajaran, misalnya 

pembina menggunakan gerakan tangan untuk mencolek dan ekspresi wajah namun 

ada juga pembina yang menerangkan pelajaran dengan duduk dikursi namun 

berekspresi dengan menggerakkan tangannya seperti melipat tangan. Seperti 

“ssstttsss……… budi diam…” atau “Tono sini…” sambil melambaikan tangan atau 

“kamu sudah mengerjakan pr nya Tono..” dengan penekanan lafal. 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal pembina dalam proses pembinaan selain dengan komunikasi verbal 

juga menggunakan komunikasi non verbal yaitu dengan ekspresi dan gerakan 

tubuh. Dengan begitu komunikasi akan lebih mudah dipahami. 

4.2.2 Proses Komunikasi Interpersonal yang Terjadi di Asrama 

4.2.2.1 Rasa Empati Pembina Kepada Penerima Manfaat 

Memberikan perhatian kepada penerima manfaat oleh pembina bisa terjadi 

dimana saja baik didalam kelas maupun di asrama. Hal ini diungkapkan oleh Bu 

Endang selaku pembina “Saya sering memberikan perhatian kepada anak-anak baik 
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di kelas maupun diluar kelas karena anak-anak ini kan berasal dari keluarga kurang 

mampu jadi membutuhkan perhatian yang lebih.”99 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Heru “Saya juga sering 

memberikan perhatian kepada anak-anak dengan cara bertanya ada kesulitan tidak 

dalam tugas yang diberikan karena terkadang anak-anak ini suka malu-malu buat 

tanya”100 

Selain itu Penerima Manfaat 8 yang berpendapat bahwa pembina disini 

sangat perhatian. “Pembina disini perhatian banget mereka tidak membanding- 

bandingkan juga, semuanya dianggap sama. Dan kalau ada anak yang belum makan 

mesti ditanya kenapa kamu kok ndak makan.”101 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Penerima Manfaat 9  “Pembina disini 

sering memberikan nasihat-nasihat buat kita biar kita tidak malas. Saya pernah 

ditegur sekali karena saya melakukan kesalahan, tapi saya tidak marah karena 

teguran itu bentuk perhatian yang diberikan oleh pembina disini.”102 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa hubungan pembina dan 

penerima manfaat sangat harmonis, pembina dan penerima manfaat saling 

menghargai satu sama lain. Sehingga penerima manfaat merasa diberi perhatian 

lebih oleh pembina agar termotivasi untuk giat berlatih dan belajar. 

                                                           
99 Wawancara dengan Bu Endang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 4 Juli 2018 Pukul 11.00 di kantor 
100 Wawancara dengan Pak Heru selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 4 Juli 2018 Pukul 11.00 di kantor. 
101 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 4 Juli 2018 Pukul 13.30 di depan kelas 
102 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 4 Juli 2018 Pukul 13.30 di depan kelas 
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Berdasarkan observasi tanggal 6 Juli 2018 hubungan penerima manfaat dan 

pembina sangat baik dan tidak ada masalah, terlihat satu atau dua orang anak yang 

dimarahi pembina karena melakukan kesalahan misalnya penerima manfaat tidak 

mengerjakan tugas, selain itu terlihat penerima manfaat dan pembina sering 

melakukan komunikasi diluar jam pelajaran. 

Menurut Devito empati merupakan pemahaman secara emosional dan 

intelektual mengenai sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain. Dalam 

pembinaan, seorang pembina harus memiliki rasa empati, karena empati ini 

digunakan untuk menghayati apa yang sedang dirasakan penerima manfaat 

sehingga seorang pembina mengerti yang dialami oleh penerima manfaat. 

Seperti contoh apabila ada penerima manfaat yang sakit maka pembina akan 

menjenguk penerima manfaat yang sakit itu dan membawanya ke puskesmas dan 

dibantu oleh teman-teman dari penerima manfaat tersebut. Contoh lainnya adalah 

apabila penerima manfaat merasa rindu keluarganya maka pembina akan 

menghibur dan berkata “sudah jangan nangis kalau mau telpon keluargamu sini biar 

ibu telponkan” sambil dipeluk dan mengelus pundak dari penerima manfaat 

tersebut.  

Dari interaksi inilah komunikasi interpersonal terjadi dengan mengelus, 

memeluk ataupun menghibur merupakan komunikasi interpersonal secara non 

verbal dan menunjukan rasa empati pembina kepada penerima manfaat. 

4.2.2.2 Pembina Sebagai Teman Bagi Penerima Manfaat 

Pembina juga harus bisa menjadi teman atau sahabat bagi penerima manfaat 

seperti yang diungkapkan oleh Bu Ismi “Saya sebagai pembina harus bisa menjadi 
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sahabat bagi mereka bukan sahabat tetapi keluarga bagi anak-anak disini. Sering 

saya menjadi tempat curhat bagi anak-anak ya kadang curhat masalah keluarga, 

curhat masalah teman. Jadi mereka menganggap kita sebagai sahabatnya 

sendiri.”103 

Sedangkan Penerima Manfaat 10 mengungkapkan. “Saya sering sekali 

curhat sama pembina disini, karena saya sudah menganggap pembina disini sebagai 

sahabat saya sendiri. Saya sering bercerita dari masalah yang pribadi sampai yang 

bukan pribadi. Saya juga sering meminta saran kepada pembina dan pembina selalu 

memberikan saran yang tepat bagi saya”104 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa hubungan pembina dan 

penerima manfaat sangat dekat sebagai teman maupun sahabat namun tetap harus 

memperhatikan batasan-batasan sebagai seorang pembina dan penerima manfaat. 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbukaan pembina terhadap 

penerima manfaat sangat baik sehingga penerima manfaat sangat akrab dengan 

pembina yang ada disini. 

Biasanya penerima manfaat mencurahkan isi hati yang sedang dirasakannya 

dan pembina akan mendengarkan curhatan mereka layaknya seorang sahabat atau 

keluarga bagi mereka, pembina akan memberikan jalan keluar kepada penerima 

manfaat untuk permasalahan mereka. Seperti contoh memeluk penerima manfaat, 

memberikan semangat dengan mengepuk pundak penerima manfaat atau mengelus 

                                                           
103 Wawancara dengan Bu Ismi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 9 Juli 2018 Pukul 09.00 di kantor 
104 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 10 Juli 2018 Pukul 14.00 di teras asrama 



69 
 

pundak penerima manfaat ketika bercerita sedih. Contoh seperti inilah yang 

termasuk dalam komunikasi interpersonal non verbal. 

Dari keterbukaan menjadi pendorong terjalinnya saling pengertian antara 

pembina dan penerima manfaat sehingga nasehat dan perhatian yang diberikan oleh 

pembina dapat berbentuk pendampingan kegiatan belajar serta memberikan 

perhatian dalam berbagai masalah baik masalah pribadi maupun masalah non 

pribadi. Hal ini memberi kesan bagi penerima manfaat bahwa mereka mendapatkan 

rasa aman dan perhatian yang cukup. 

4.3 Hal – Hal Yang Menghambat Proses Komunikasi Interpersonal 

Hal – hal yang menghambat proses komunikasi interpersona Panti Pelayanan Sosial 

Anak Wira Adi Karya Ungaran adalah : 

4.3.1 Bahasa Yang Sulit Untuk Dipahami  

Hambatan yang terjadi antara pembina dan penerima manfaat dalam proses 

pembinaan disebabkan oleh kurang mengertinya bahasa yang digunakan baik  

penerima manfaat maupun pembina. Hasil wawancara dengan Pak Heru 

mengungkapkan “Hambatan yang sering terjadi ya cara bicaranya, karena anak – 

anak disini kan dari desa dan mereka kalau bicara sudah terbiasa dengan bahasa 

jawa, jadi kadang susah kalau tidak bisa berbicara bahasa jawa diajak berbicara 

bahasa jawa.”105 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Aisyah  “Hambatannya ya bahasa 

yang dipakai sama anak – anak, mereka menggunakan bahasa jawa sedangkan saya 

                                                           
105 Wawancara dengan Pak Heru selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 2 Juli 2018 Pukul 09.30 di kantor 
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tidak begitu paham dengan bahasa jawa jadi susah untuk berbicara dan 

mengajarinya. Terkadang itu lucu mbak saya bilang apa mereka menangkapnya 

beda karena ya perbedaan Bahasa.”106 

Hal ini juga diungkapkan oleh Penerima Manfaat 8  “Saya seringnya pakai 

bahasa jawa karena sudah terbiasa dari kecil jadi kalau disuruh pakai bahasa 

indonesia atau ibu bapaknya tidak mengerti ya saya bilang sama teman saya buat 

jadi penerjemah.”107 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam proses 

pembinaan mengalami hambatan yaitu bahasa yang digunakan oleh penerima 

manfaat sehingga terkadang ada pembina yang kesulitan untuk memahami apa yang 

dibicarakan oleh penerima manfaat. Hambatan ini tidak terjadi dengan pembina dan 

penerima manfaat saja tetapi juga terjadi kepada sesama penerima manfaat juga.  

4.3.2 Adanya Perasaan Takut Dan Malu Untuk Berkomunikasi. 

Dalam komunikasi interpersonal pembina dengan penerima manfaat 

memiliki hambatan yang dapat ditimbulkan dari sisi penerima manfaat, pembina 

ataupun pihak panti sebagai tempat pembinaan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Heru “Hambatannya ya anak-anak terkadang masih takut atau malu-malu untuk 

bertanya kepada pembinanya tentang tugas atau suatu hal yang tidak mereka 

pahami.”108 

                                                           
106 Wawancara dengan Bu Aisyah selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 2 Juli 2018 Pukul 09.30 di kantor 
107 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 2 Juli 2018 Pukul 12.00 di teras asrama 
108 Wawancara dengan Pak Heru selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 3 Juli 2018 Pukul 10.00 di kantor 



71 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Rudi “Ya hambatanya yang biasa 

terjadi anak-anak masih takut untuk bertanya waktu dikelas kalau ada yang mereka 

pahami. Kadang ada yang diam saja kalau ditanya sudah jelas belum, mereka 

diamnya membingungkan diam mengerti atau diam tidak mengerti.”109 

Hal ini juga sesuai yang diungkapkan oleh Penerima Manfaat 6 “Saya 

cenderung diam ketika ditanya sudah jelas karena saya kurang paham lebih baik 

saya diam, dan saya malu untuk bertanya kepada pembina.”110 

Dari paparan data diatas dan observasi peneliti tanggal 9 Juli 2018 dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal dalam proses pembinaan mengalami 

hambatan yang disebabkan oleh perasaan takut dari penerima manfaat untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Terutama apabila mengalami kesulitan, banyak 

penerima manfaat terkesan diam bila ditanya guru sudah jelas atau belum namun 

kenyataannya belum, padahal hal ini tidak terjadi oleh semua penerima manfaat. 

 

4.4 Usaha Untuk Mengatasi Hambatan 

Dengan adanya hambatan dalam komunikasi interpersonal, maka untuk 

menciptakan komunikasi interpersonal pembina dan penerima manfaat dalam 

proses pembinaan yang selaras, maka kedua belah pihak dapat melakukan hal 

sebagai berikut : 

 

 

                                                           
109 Wawancara dengan Pak Rudi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 6 Juli 2018 Pukul 10.00 di kantor. 
110 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 3 Juli 2018 Pukul 13.00 di kantor 



72 
 

4.4.1 Berusaha Untuk Memahami Atau Mempelajari Bahasa Yang 

Digunakan. 

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara pembina dan penerima 

manfaat, harus ada usaha untuk memahami satu sama lain seperti yang diungkapkan 

oleh Pak Rudi “Usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi 

ya pembina harus mulai mempelajari bahasa-bahasa daerah terutama bahsa jawa 

sehingga komunikasi dengan anak-anak dapat berjalan dengan lancar, meskipun 

pelan – pelan belajarnya untuk memahaminya.”111 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bu Siti “Ya usahanya belajar bahasa 

jawa pelan-pelan, kadang juga belajar dari anak-anak jika ada kata-kata yang 

kurang paham. Saling mempelajari satu sama lain, kalau anak-anak kesulitan buat 

bahasa indonesia ya kita bantu, kalau kita kesulitan untuk mengerti artinya bahasa 

jawa ke bahasa indonesia kita juga dibantu oleh anak-anak.”112 

Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya untuk memecahkan masalah 

tersebut. Dampaknya yang didapat oleh pembina dan penerima manfaat dalam 

memahami bahasa adalah berusaha memberikan respon satu sama lain, seperti yang 

diungkapkan oleh Penerima Manfaat 6  “Saya berusaha untuk tidak malu dan takut 

lagi apabila saya kurang paham ketika dijelaskan, dan saya akan berusaha untuk 

berani bertanya kepada pembina.”113 

                                                           
111 Wawancara dengan Pak Rudi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 11 Juli 2018 Pukul 13.30 di kantor 
112 Wawancara dengan Bu Siti selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 12 Juli 2018 Pukul 13.30 di kantor. 
113 Wawancara dengan Penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
pada hari 12 Juli 2018 Pukul 11.00 di kantor 
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Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal 

dalam pembinaan mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya pemahaman 

bahasa yang antara pembina dan penerima manfaat, dengan cara saling memahami 

dan belajar satu sama lain serta memberikan respon antara penerima manfaat untuk 

memberanikan diri serta pembina juga memberikan perhatian agar siswa yang 

dirasa kurang aktif untuk diberi respon agar berani untuk mengungkapkan 

pendapatnya.  

4.4.2 Pembina Berusaha Untuk Mempelajari Psikologis Penerima 

Manfaat. 

Dalam proses belajar mengajar keadaan jiwa penerima manfaat secara 

tidak langsung akan ikut mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan yang 

dilaksanakan. Menurut Ngalim Purwanto, faktor lain yang mempengaruhi proses 

dari hasil belajar pada setiap orang adalah faktor dari luar dan faktor dari dalam. 

Faktor dari luar berupa instrument dan lingkungan, sedangkan faktor dari dalam 

berupa fisiologi dan psikologi. Psikologis tersebut mencakup bakat, minat, 

kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif.114  

Untuk dapat mengetahui keadaan psikologis anak tentu pembina dituntut 

untuk mengetahui secara mendalam keadaan penerima manfaat. Dengan 

mengetahui jiwa penerima manfaat, maka pembina akan dapat mengambil langkah-

langkah yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

                                                           
114 Purwanto Ngalim. 1990. “Belajar Berhubungan Dengan Perubahan Tingkah Laku”. Jakarta: PT 
Rineka Cipta. Hal 107 
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Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Anang “ya sebagai pembina juga harus 

mengetahui psikologisnya anak, karena kalau kita tidak mengetahui psikologisnya 

anak, kita juga tidak tahu apa yang mereka suka, apa yang tidak suka. Hal ini juga 

menuntut perhatian kami untuk dapat mengetahui bakat dari penerima manfaat 

tersebut.”115 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pak Rudi sebagai kepala pembina 

“kita juga mempelajari psikologis dari penerima manfaat secara mandiri karena, 

psikologis kan mudah untuk diketahui dari gerak-geriknya misal pas saya deketin 

anaknya pemurung lha disitulah saya harus berusaha bagaimana biar anak ini tidak 

menjadi pemurung lagi. Tidak hanya itu saja psikologis tiap anak kan berbeda-beda 

karena latar belakang dari anak-anak juga berbeda. Jadi ya harus pinter-pinternya 

pembina buat mempelajari atau mengetahui psikologisnya anak ini seperti apa dan 

harus diapakan untuk menjadi anak yang baik.”116 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembina juga berusaha dan belajar 

untuk mengetahui psikologis dari penerima manfaat. Usaha ini dilakukan agar 

penerima manfaat tidak salah mengambil langkah serta dapat mengembangkan 

bakat yang mereka miliki. Usaha ini tentu tidak mudah karena penerima manfaat 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan pembina berusaha mendalami jiwa 

dari penerima manfaat tersebut secara pelan-pelan agar penerima manfaat menjadi 

terbuka oleh pembina dan teman-teman  sekitarnya. 

                                                           
115 Wawancara dengan Pak Anang selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 13 Juli 2018 Pukul 15.00 di kantor 
116 Wawancara dengan Pak Rudi selaku Pembina Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 
Ungaran pada hari 4 Juli 2018 Pukul 15.00 di kantor. 
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