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Observasi 

No Tanggal Keterangan 

1 26 Juni 2018 

- Melihat kegiatan penerima manfaat kesehariannya mulai 

dari kegiatan di asrama sampai kegiatan di dalam kelas. 

- Peneliti juga melakukan wawancara dengan pembina 

yaitu dengan Pak Anang, Pak Rudi dan Bu Ismi 

- Selain pembina peneliti juga melakukan wawancara 

dengan penerima manfaat. 

2 27 Juni 2018 

- Peneliti mulai mengobservasi proses pembinaan yang ada 

di kelas. Selama proses pembinaan pembina 

menggunakan metode ceramah kepada anak-anak. 

Selama pembina ceramah ada beberapa anak-anak yang 

kelihatan bosan dan asik berbicara sendiri dengan teman 

disampingnya.  

- Peneliti juga melakukan wawancara dengan pembina 

yaitu dengan Pak Heru, Pak Bambang dan Pak Budi 

- Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima 

manfaat untuk dimintai pendapat tentang metode 

pembelajaran yang diberikan oleh pembina.  

3 28 Juni 2018 

- Peneliti mengikuti semua kegiatan yang dilakukan di 

Panti Wira Adhi Karya mulai dari proses pembelajaran 

dikelas sampai pembinaan keterampilan bagi penerima 

manfaat. 

- Peneliti mengobservasi lagi proses pembinaan di kelas, 

selama proses pembinaan pembina menggunakan metode 

diskusi kelas. Metode ini digunakan ketika pembinaan 

keterampilan dan pembinaan dalam pelajaran. Dengan 

menggunakan metode ini penerima manfaat dapat 
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mengungkapkan pendapatnya serta melatih kepercaayan 

diri dari penerima manfaat. 

4 29 Juni 2018 

- Peneliti melanjutkan observasi yang masih sama dengan 

tanggal 26-28 Juni 2018 

- Peneliti melakukan wawancara dengan pembina untuk 

melengkapi data yang kurang serta penjelasan mengenai 

metode pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembinaan. Pembina tersebut adalah Bu Yunita, Pak 

Rudi, Pak Anang, Bu Ismi dan Bu Aisyah. 

- Selain pembina penelitii juga melakukan wawancara 

kepada penerima manfaat untuk dimintai pendapatnya 

tentang metode ceramah yang digunakan oleh pembina  

5 2 Juli 2018 

- Peneliti melakukan observasi proses pembinaan yang ada 

di kelas. Selama proses pembinaan pembina 

menggunakan metode permainan sebagai pembelajaran. 

Metode ini digunakan agar menambah semangat 

penerima manfaat serta membuat suasana kelas menjadi 

menyenangkan. Permainan ini diadakan ketika selesai 

pembelajaran agar pergantian kelas selanjutnya penerima 

manfaat tidak merasa bosan. 

- Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembina 

tentang hambatan yang terjadi selama proses pembinaan. 

Pembina tersebut adalah Pak Heru, dan Bu Aisyah. 

- Selain pembina peneliti juga melakukan wawancara 

kepada penerima manfaat untuk dimintai pendapatnya 

tetang hambatan yang terjadi selama proses pembinaan. 

6 3 Juli 2018 
- Peneliti melakukan observasi proses pembinaan yang ada 

di dalam kelas. Selama proses pembinaan, pembina 
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menggunakan metode penugasan. Metode ini digunakan 

agar melatih tanggung jawab dan kedisiplinan dari 

penerima manfaat.  

- Peneliti juga melakukan wawancara kepada pembina 

untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang metode 

yang digunakan selama proses pembinaan. Serta 

hambatan yang sering terjadi selama proses pembinaan. 

Pembina tersebut adalah Bu Yunita dan Pak Heru 

- Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima 

manfaat untuk dimintai pendapatnya tentang metode 

yang digunakan oleh pembina serta hambatan yang sering 

terjadi antara pembina dan penerima manfaat. 

7 4 Juli 2018 

- Peneliti masih mengobservasi kegiatan yang dilakukan 

oleh penerima manfaat dan pembina selama proses 

pembinaan. 

- Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan 

data yang lebih mendalam kepada pembina mengenai 

proses pembinaan, hambatan dan usaha yang dilakukan 

pembina kepada penerima manfaat. Pembina tersebut 

adalah Bu Endang, Pak Heru dan Pak Rudi. 

- Peneliti juga mewawancari penerima manfaat untuk 

dimintai pendapatnya tentang metode yang digunakan 

oleh pembina selama proses pembinaan  

8 5 Juli 2018 

- Peneliti melakukan observasi di dalam kelas ketika 

proses pembinaan berlangsung pembina menggunakan 

komunikasi non verbal waktu menjelaskan sesuatu 

kepada penerima manfaat. Komunikasi non verbal ini 

meliputi ekspresi pembina kepada penerima manfaat, 
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gerakan seperti mencolek ketika berkeliling dan bertanya 

kepada penerima manfaat “…. Sudah sampai mana.. 

atau menegur penerima manfaat yang rebut sendiri 

“ssstttsss….. budi diam…”  

9 6 Juli 2018 

- Selama di Panti Wira Adhi Karya peneliti melakukan 

observasi didalam kelas dan di asrama. Selama didalam 

kelas waktu pembina menegur penerima manfaat, maka 

penerima manfaat akan menunduk dan mengucapkan 

maaf. Jadi hubungan antara pembina dan penerima 

manfaat baik-baik saja.  

- Selain itu seandainya ada penerima manfaat yang sakit 

maka pembina akan menjenguknya, atau ketika penerima 

manfaat sedang kangen dengan keluarganya maka 

penerima manfaat akan curhat kepada pembina.  

10 9 Juli 2018 

- Selama observasi peneliti juga melihat hambatan yang 

terjadi antara pembina dan penerima manfaat. Hambatan 

ini disebabkan karena rasa takut dan kurangnyaa 

pemahaman dari penerima manfaat.  

- Selain observasi peneliti juga mewawancari pembina 

untuk kelengkapan data peneliti 

11 10 Juli 2018 

- Peneliti melakukan wawancara dengan pembina dan 

penerima manfaat untuk melengkapi data-data yang 

kurang dan sambil mengobservasi proses pembinaan 

yang berlangsung didalam kelas maupun di dalam 

asrama. 

12 11 Juli 2018 

- Peneliti melakukan wawancara dengan pembina dan 

penerima manfaat untuk melengkapi data-data yang 

kurang dan sambil mengobservasi proses pembinaan 
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yang berlangsung didalam kelas maupun di dalam 

asrama. 

13 12 Juli 2018 

- Peneliti melakukan wawancara dengan pembina dan 

penerima manfaat untuk melengkapi data-data yang 

kurang dan sambil mengobservasi proses pembinaan 

yang berlangsung didalam kelas maupun di dalam 

asrama. 

14 13 Juli 2018 

- Peneliti melakukan wawancara dengan pembina dan 

penerima manfaat untuk melengkapi data-data yang 

kurang dan sambil mengobservasi proses pembinaan 

yang berlangsung didalam kelas maupun di dalam 

asrama. 

 

Transkip Wawancara 

No Tanggal Keterangan 

1 

26 Juni 2018 

Jam 10.30  

Tempat : 

Kantor dan 

Asrama  

- Tanya : Bagaimana pendapat bapak tentang metode 

pemberian contoh yang diberikan untuk penerima 

manfaat, bisa sebutkan contoh seperti apa saja yang 

digunakan? 

Jawab : kalau menurut saya ya saya memberikan contoh-

contoh nyata yang ada disekitar kita, karena anak-anak 

akan lebih mudah mengerti jika kita memberikan contoh 

yang nyata, dengan contoh-contoh tersebut dapat 

mendukung proses pembinaan dan pembelajaran.  

- Tanya : Bagaimana kesan ibu tentang penggunaan 

metode pemberian contoh  sebagai media pembelajaran? 
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Jawab : Kesan saya ya 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. 

- Tanya : Bagaimana suka ndak kalau pembina 

menggunakan metode pemberian contoh sebagai media 

pembelajaran? 

Jawab : Ya suka mbak opo meneh neg(apalagi kalau) 

pembinanya pas ngajari ada contohnya jadinya bisa cepet 

mudeng(mengerti). (Perima manfaat) 

- Tanya : Bisa jelaskan sedikit pak tentang panti Wira 

Adhi Karya ini? Dan penggunaan metode apa saja yang 

digunakan oleh pembina disini? Kan setiap metode 

mempunyai kelebihan dan kekurangan nih pak bisa 

sebutkan kekurangan dari metode yang digunakan 

pembina? 

Jawab : Panti Wira Adhi Karya ini berdiri tahun 1977 

dengan nama Panti Karya Taruna lalu tahun 1979 

berganti nama jadi Panti Penyantunan Anak. Pada tahun 

1994 ganti nama lagi jadi Panti Sosial Bina Remaja 

karena kan punyanya Dinas Sosial jadi harus ada 

Sosialnya. Terus tahun 1999 ganti lagi jadi Panti Asuhan. 

Tahun 2008 ganti lagi tapi namanya sama seperti tahun 

1994 yaitu PSBR lalu tahun 2010 bukan panti lagi tapi 

diganti jadi Balai Rehabilitasi Sosial, itu sampe tahun 

2017 ganti lagi karena pembebaruan jadinya Panti 

Pelayanan Sosial Anak sampai sekarang. 



92 
 

Untuk penggunaan metode pengajaran pembina disini 

ada yang menggunakan metode ceramah, kerja 

kelompok, lalu ada yang pakai contoh, lalu penugasan, 

lalu ice breaking atau pembelajaran dengan bermain ya 

seperti itu kurang lebihnya metode yang digunakan 

pembina.  

Kalau menurut saya ya mbak metode yang memliki 

kekurangan itu metode pemberian contoh, karena ndak 

efisien, lalu kalau kita punya ya kita gunakan tapi kalau 

kita ndak punya ya mau ndak mau harus beli. Jadinya 

pembina terkesan boros gitu mbak buat metode 

pemberian contoh ini.  

2 27 Juni 2018 

- Tanya : Metode apa saja yang digunakan oleh pembina 

disini? 

Jawab : Yang digunakan disini selain metode ceramah 

ya metode diskusi kelas ada. Metode ini dipake oleh 

pembina agar penerima manfaat lebih aktif didalam kelas 

dan melatih anak-anak untuk percaya diri.  

- Tanya : Apakah bapak sering menggunakan metode 

diskusi kelas?  

Jawab : Sering mbak dengan metode ini anak-anak biar 

lebih aktif buat mikir dan berani buat bicara didepan 

teman-temannya. 

- Tanya : Apakah bapak suka dengan metode diskusi 

kelas? 

Jawab : Suka mbak karena dengan metode diskusi kelas 

anak-anak disini biar bisa terbuka sama temen-temennya 
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tentang pendapatnya lalu pemikirannya dia tentang 

masalah atau pelajaran yang didiskusikan. 

- Tanya : Kamu suka ndak dengan metode diskusi kelas?  

Jawab : Suka banget mbak kalau lagi kerja kelompok 

gitu ya mbak saya sering yang tanya kalau ndak ya ngasih 

jawab gitu. Biar saya bisa berani bicara di depan kelas 

gitu mbak. (Penerima Manfaat) 

3 29 Juni 2018 

- Tanya : Apakah metode ceramah digunakan disini? 

Jawab : Metode ceramah juga digunakan disini karena 

anak-anak kan masih perlu dibina dan dimotivasi mbak, 

karena kan anak-anak disini berasal dari keluarga dengan 

latar belakang yang bisa dikatakan tidak mampu. Jadi ya 

mau ndak mau harus cerewet terus buat ceramahin anak-

anak mbak. 

- Tanya : Bagaimana pendapat bapak tentang metode 

ceramah? 

Jawab : metode ceramah menurut saya dapat 

memberikan motivasi bagi anak-anak biar anak-anak bisa 

berpikir tentang masa depannya. 

- Tanya :  Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang 

metode ceramah? 

Jawab : menurut saya dengan metode ceramah dapat 

merubah pola berpikir mereka ya mbak kan kita sering 

memberikan nasihat terus-terusan jadi ya pasti itu dapat 

merubah pola piker anak-anak. 

- Tanya : Suka ndak kalau pembina mengajar dengan 

metode ceramah? 
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Jawab : Suka mbak, karena bapak dan ibu disini kan 

sudah saya aggap seperti orang tua saya sendiri jadi ya 

saya anggap ceramah tersebut sebagai nasihat buat saya 

dan teman-teman demi kebaikan kami juga. 

- Tanya : Menurut kamu metode ceramah itu bagaimana? 

Jawab : Membosankan mbak. Karena kalau bapak sama 

ibu ceramah suka kemana-mana membuat saya ngantuk 

mbak. Hehe…Sama ndak efektif juga mbak. Karena ya 

iu tadi suka ndak jelas ceramah tentang apa terus kemana-

mana ceramahnya.  

4 2 Juli 2018 

- Tanya : Hambatan apa saja yang dialami selama 

membina anak-anak disini? 

Jawab : Hambatannya ya bahasa mbak. Kan anak-anak 

dari mana-mana kan asalnya ada yang dari rembang, 

demak, jepara, grobogan. Lha pas diajak bicara pakai 

bahasa Indonesia mereka kadang tidak mengerti 

maksudnya harus bagaimana. 

Pernah mbak saya bicara apa anak-anak thu salah 

nangkep dikira saya mau pergi jauh padahal tidak. Jadi 

kadang suka ndak sinkron bahasanya. 

- Tanya : Menurut kamu hambatan apa aja yang pernah 

dialami selama disini? 

Jawab : hambatane ya bahasa mbak, soale bapak sama 

ibu kan sukanya pakai bahasa Indonesia lha saya sudah 

biasa pakai bahasa jawa jadine thu saya harus tanya sama 

temen saya maksudnya apa. Kayak gini ini minta 

diterjamahin. Hehehehe…… 



95 
 

5 3 Juli 2018 

Peneliti bertanya kepada penerima manfaat untuk 

kelengkapan data : 

- Tanya : Menurut kamu metode apa yang kamu suka dari 

pembina? 

Jawab : yang saya suka ya waktu belajar dengan bermain 

kak. Karena asik gitu suasananya jadi seneng gitu. Kalau 

suasana kelas sudah mulai bosan ya saya bilang kak ke 

bapak ibunya, bu ayok main aja. 

- Tanya : Mau tanya bu apakah ibunya kalau mengajar 

suka jalan-jalan gitu atau mungkin jawil untuk 

menanyakan tugas seperti itu? 

Jawab : Iya mbak saya suka jalan-jalan buat melihat 

kegiatan anak-anak sudah sampai mana. Kadang ya saya 

suka jawil gitu tanya, kalau ndak ya menepuk gitu mbak. 

- Tanya : Pak bisa kasih satu contoh hambatan apa yang 

pernah bapak alami? 

Jawab : Emmm… hambatannya ya anak-anak suka 

malu-malu gitu mbak, ya saya maklumlah karena kan 

lingkungan baru ya. 

- Tanya : selama kamu disini pernah ndak mengalami 

hambatan atau kesulitan? 

Jawab : kesulitannya ya saya pemalu mbak jadi kalau 

mau tanya-tanya kadang suka malu sendiri. Jadi kalau 

bapak ibunya tanya sudah jelas ya saya ikut-ikutan bilang 

sudah jelas. 

6 4 Juli 2018 
- Tanya : Suka memberi perhatian buat anak-anak disini 

ndak bu? 
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Jawab : saya suka memberikan perhatian sama anak-

anak disini karena sudah saya anggap sebagai anak saya 

sendiri mbak. Terus kan ya anak-anak ini berasal dari 

keluarga yang berbeda-beda kadang ada anak yang cari 

perhatian gitu juga mbak. 

- Tanya : menurut kamu perhatian yang diberikan bapak 

ibu itu bagaimana? 

Jawab : bapak ibu disini sering memberikan perhatian 

kak, jadi kalau ada yang sakit ya dijenguk kak, dikasih 

obat, terus diperiksakan juga. Terus kalau ada yang ndak 

mau makan mesti ditanya kok ndak makan kenapa, 

seperti itu kak 

Saya juga pernah ditegur kan kak tapi ya saya ndak marah 

karena saya pikir itu tanda perhatian mereka buat saya 

gitu. 

- Tanya : apakah pembina disini juga mempelajari 

psikologis anak-anak disini pak? 

Jawab : ya mbak, pembina disini mempelajari psikologis 

anak-anak disini karena kan anak-anak disini kan daerah 

berbagai latar belakang jadi pembina harus tau 

bagaimana menyikapi anak ini dan harus apa, seperti itu 

mbak. 

7 6 Juli 2018 

- Tanya : Pak menurut bapak hambatan disini itu apa saja 

selain bahasa yang digunakan dan rasa malu? 

Jawab : menurut saya ya seperti yang mbak ucapkan tadi 

itu yang sering terjadi pada bapak ibu disini hambatannya 

ya bahasa sama rasa malu itu. Tapi lebih besar rasa 

malunya sih mbak, soalnya ketika ditanya itu mereka 
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manut aja gitu, ditanya sudah jelas, ya bilangnya jelas tapi 

padahal belum jelas. Jadi agak membingungkan mbak 

seperti itu. 

8 9 Juli 2018 

- Tanya : selama ibu membina disini bagaimana sikap 

anak-anak ke ibu? 

Jawab : ya anak-anak sudah menganggap kami sebagai 

keluarga mbak. Jadi kalau ada masalah ya kadang 

curhatnya ke kita, jadi kita itu diibaratkan sebagai 

sahabatnya, ibunya, bapaknya, kakaknya ya seperti itu. 

Jadi ya neg sudah di asrama gitu ya santai seperti keluarga 

sendiri, tapi kalau di kelas ya tetap harus menghormati. 

9 10 Juli 2018 

- Tanya :  metode apa yang sering bapak gunakan? 

Jawab : saya sering menggunakan metode penugasan 

mbak jadi biar anak-anak bisa tanggung jawab sama 

tugas ya saya berikan. 

- Tanya : kamu sering berkomunikasi sama bapak atau 

ibunya disini ya seperti curhat gitu atau mungkin cerita-

cerita gitu? 

Jawab : sering kak, saya sering curhat malahan sama 

bapak ibu disini, karena saya sudah menganggap sebagai 

keluarga saya sendiri kak. Kadang suka ngasih saran gitu 

buat saya kak.  

10 11 Juli 2018 

- Tanya : Apa yang ibu suka gunakan untuk metode 

pembelajaran disini? 

Jawab : saya suka metode permainan mbak. Saya thu 

ndak suka neg suasana membosankan gitu mbak. Jadi 

saya menggunakan metode permainan sebagai 
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pembelajaran biar anak-anak disini tidak tegang gitu 

mbak. 

- Tanya : bagaimana menurut bapak tentang metode 

penugasan? 

Jawab : kalau menurut saya ya mbak. Dengan 

diberikannya tugas ke anak-anak, anak-anak dapat belajar 

dengan bebas dan dapat mencari solusinya sendiri dan 

dapat bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. 

- Tanya : menurut bapak usaha apa yang harus dilakukan 

pembina disini? 

Jawab : usahanya ya saling mempelajari bahasa satu 

sama lain mbak, jadi anak-anak juga harus belajar 

pembina juga berusaha buat memahaminya. 

11 12 Juli 2018 

- Tanya : apakah pembina disini memberikan PR? 

- Jawab : sering kak, bapak ibu disini sering ngasih PR 

buat dikerjakan di asrama kak. 

- Tanya : menurut ibu usaha apa yang harus dilakukan 

oleh pembina disini? 

- Jawab : apa ya mbak… mungkin berusaha untuk 

memahami bahasanya anak-anak ya mbak, dan juga 

melatih anak-anak buat berbahasa Indonesia, jadi ya 

saling mempelajari satu sama lain mbak. 

- Tanya : usaha apa yang kamu lakukan buat mengatasi 

hambatan disini? 

- Jawab : ya saya berusaha buat ndak malu bertanya lagi 

kak. Lalu saya juga berusaha buat memberikan respon 

kak dan berusaha untuk berani betanya kak. 
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12 13 Juli 2018 

- Tanya : apakah pembina disini suka jalan-jalan di 

kelas atau mungkin menjawil ketika ada temanmu 

yang melamun? 

- Jawab : iya kak, bapak ibu disini suka jalan-jalan 

dikelas terus suka menegur juga kalau ada temen saya 

yang cerewet atau melamun gitu kak. 

- Tanya : menurut bapak penting tidak buat 

mempelajari psikologis anak-anak disini? 

- Jawab : ya penting mbak, karena kan sebagai pembina 

disini juga harus mengetahui psikologis anak-anak 

disini biar tau harus bagaimana mengatasinya. Jadi 

anak ini suka ini anak yang itu ndak suka seperti itu. 

Jadi dari psikologis itulah kita bisa mengetahui bakat 

anak ini seperti apa. 
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Gambar Gerbang Utama Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Gedung Kelas Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 
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Gambar Ruang Konsultasi Sekaligus Poliklinik 
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Gambar Kegiatan Kerja Bakti di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran 

 

Gambar Keterampilan Menjahit 
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Gambar Keterampilan Tata Rias 

Gambar Keterampilan Bengkel 
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