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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Seorang anak tidak pernah “lepas” dari orangtuanya dalam setiap 

perkembangannya. Karena pengaruh (perilaku, cara mendidik, orientasi masa depan) 

orangtua sangat menentukan karakter anak di kemudian hari. Tetapi bagi anak yang 

tidak pernah bertemu atau bahkan mengenal orangtuanya merupakan hal tersendiri, 

anak-anak tersebut tumbuh dan besar di bawah pengaruh lingkungannnya. Begitu juga 

yang terjadi pada anak-anak penghuni panti asuhan. 

Anak yang berada di panti asuhan umumnya adalah anak yang tidak diinginkan 

kelahirannya oleh kedua orangtuanya yang telah melahirkan anak ke dunia. Atau bisa 

juga karena ketidak mampuan orangtua dalam mengasuh, merawat, membesarkan, dan 

memberikan penghidupan yang dirasa layanan kepada anak ketika terlahir ke dunia. 

Dari berbagai alasan tersebutlah yang dijadikan pembenaran bagi sebagian orangtua 

yang memilih panti asuhan sebagai solusi atas perilakunya tersebut. 

Menjadi hal yang sulit bagi anak ketika hidup jauh dari orangtua, tidak 

diperolehnya kasih sayang, perhatian, serta didikan yang harusnya diterima anak dalam 

masa perkembangannya menjadikan sebagian anak tidak mampu mengurus dirinya 

sendiri dengan baik, terlebih memperhatikan keadaan sekitarnya (lingkungan). 

Lingkungan memegang peranan yang begitu penting dalam perkembangan anak, karena 

di lingkungan anak belajar banyak hal yang dapat memengaruhi perilakunya atau 

responnya terhadap suatu hal. Menurut Corey (1982, dalam Sagala, 2003: 61) proses 

pembelajaran pada anak adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara 
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sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 

Lingkungan di panti asuhan mengajarkan untuk senantiasa belajar hidup 

mandiri, terutama pada anak yang pada tahun-tahun pertama tinggal di panti asuhan. 

Tidak terkecuali pada panti asuhan Darussalamah Kudus, panti asuhan yang terletak di 

desa Jurang, Kecamatan Dawe ini sudah berdiri sejak tahun 2004, pada awalnya panti 

asuhan ini hanya memiliki tiga anak asuh. Tetapi dalam perkembangannya saat ini 

sudah memiliki 88 anak asuh, dengan jumlah anak asuh laki-laki 53, dan 35 anak asuh 

perempuan (data wawancara peneliti terhadap AN pemilik panti asuhan Darussalamah 

pada tanggal 3 Maret 2018). Ke 88 anak asuh tersebut semuanya bersekolah di sekolah 

formal pada pagi harinya, dengan rincian sebagai mana tabel yang peneliti sajikan di 

bawah ini. 

Tabel 1.1 Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Darussalamah Kudus Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018  

 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Madrasah Ibtidaiyah 11 
2 Madrasah Sanawiyah 45 
3 Madrasah Aliyyah 25 
4 Perguruan Tinggi 7 

Jumlah 88 
 

Lebih lanjut AN memaparkan bahwa anak asuh yang sudah kuliah memiliki 

pekerjaan sampingan yang umumnya mereka gunakan untuk keperluan kuliahnya. Para 

mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari panti asuhan Darussalaham umumnya bekerja 

sebagai guru privat mata pelajaran yang setiap harinya datang ke rumah-rumah siswa-

siswinya. Ada pula yang bekerja sebagai operator warnet dan penjaga outlet handphone.   
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Peneliti mengamati kondisi lingkungan sekitar panti, dan diperoleh keterangan 

bahwa panti asuhan Darussalamah berdiri di area seluas 324 m2, pada lahan tersebut 

telah dibangun masjid, asrama dan kantor untuk pengelolaan panti dan menerima tamu. 

Kegiatan sehari-hari di panti asuhan Darussalamah dikelola dan dijalankan oleh pemuda 

panti, pemuda panti merupakan pengurus yang banyak berasal di sekitar daerah Jurang 

Dawe yang merasa peduli terhadap anak asuh di panti asuhan Darussalamah. Sedangkan 

pemilik panti memposisikan diri sebagai pengawas jalannya kegiatan sehari-hari panti 

asuhan. 

Peneliti melanjutkan wawancara terhadap Ibu Asuh panti asuhan Darussalamah 

Kudus yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2018 diperoleh keterangan bahwa untuk 

menunjang keberlangsungan aktivitas di panti asuhan, pendanaan sebagian besar berasal 

dari berbagai sumber. Misalnya, pada tahun 2008 mendapatkan bantuan sarana dan 

prasarana dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dari Dinas Sosial 

Kabupaten Kudus telah memberikan bantuan berupa uang santunan per anak sebesar 

Rp. 100.000,- tercatat sejak tahun 2013 sampai saat ini masih diterima tiap bulan. 

Bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari panti asuhan 

seperti kebutuhan makan tiga kali sehari pada semua anak asuhnya, untuk membeli 

peralatan serta perawatan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar setiap sore 

hingga malam hari. Tetapi permasalah yang muncul di lingkup panti asuhan 

Darussalamah adalah tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang 

bersih masih menjadi perhatian para pengasuh dan pemilik panti asuhan. 

Dari hasil wawancara terhadap pengurus panti putra yang berinisial R 

diperoleh keterangan bahwa tidak semua anak asuh memiliki kesadaran dalam menjaga 

kebersihan lingkungan. Hal tersebut diutarakan karena ada beberapa santri yang kurang 



4 
 

 

peduli dengan sampah yang ada di kamar mereka. Sampah yang ada di kamar lebih 

banyak adalah sampah bekas makanan ringan, peralatan makan yang tidak segera di 

cuci setelah mereka gunakan untuk makan. 

Di kamar khusus putra ventilasi tidak dirawat dengan baik. Ada beberapa 

ventilasi yang berbentuk kaca naco tidak dapat terbuka dan atau tertutup. Sehingga 

pertukaran udara menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Padahal beberapa anak asuh 

putra yang berusia lebih dari 20 tahun telah mulai mengkonsumsi rokok, dan tidak 

jarang mereka merkokok di dalam kamar, terlebih pada saat malam hari suasana kamar 

menjadi tambah pengap, karena di kamar tersebut menggunakan obat nyamuk bakar 

untuk mengusir nyamuk yang setiap malam selalu ada, dan asap pembakaran obat 

nyamuk tidak dapat keluar dari ventilasi.  

Selain kebersihan tempat tidur, kepedulian beberapa anak asuh akan kebersihan 

lingkungan juga belum ditunjukan di kamar mandi. Hal tersebut dibuktikan secara 

langsung oleh peneliti melalui observasi yang dilakukan pada tanggal 4-7 Maret 2018. 

Dari hasil observasi diketahui tempat penyimpanan air untuk keperluan wudhu yang 

telah disediakan tidak terawat dengan baik. Padahal tempat penyimpanan air yang 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran empat kali meter yang umum di panti asuhan 

dan panti asuhan menyebutnya sebagai kulah tidak dibersihkan secara berkala. 

Padahal pihak pengurus telah memberikan pengertian dan perhatian terhadap 

kebersihan air tempat wudhu tersebut. Tetapi pada kenyatanya ditemukan piring, 

cendok para anak asuh yang tertinggal di dasar kulah yang kemungkinan tertinggal 

(terjatuh) pada saat mencuci peralatan makan tersebut. Selanjutnya dari hasil observasi 

diketahui sisa-sisa nasi banyak yang masih terdapat di saluran irigasi, dan hal tersebut 

menyebabkan banyaknya lalat yang hinggap di saluran irigasi. Padahal sudah banyak 
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diketahui bahwa lalat adalah media penyalur kuman, kotoran yang banyak membawa 

dampak buruk pada kesehatan manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vermalia, dkk (2007: 20) 

ditemukan bahwa: 

Panti Asuhan Pondok Millenium Sidoarjo tidak memenuhi syarat kesehatan 
dan kebersihan panti asuhan pada umumnya. Hal tersebut karena minimnya 
jumlah pengasuh, balita yang diberikan fasilitas seadanya; tidak dimandikan 
dengan cara yang baik, di mandikan di pada bak air mandi, diberikan susu bayi 
dan bukan air gula. Anak yang berusia SD baik laki-laki maupun perempuan 
digunduli karena di kepala mereka terhadap penyakit korengan. Kondisi anak-
anak di nampak tak terurus, kekurangan gizi, dan sebagian dalam kondisi sakit. 
Ini disebabkan karena pola hidup mereka yang terbiasa kumuh, sehingga dapat 
dipastikan bahwa kuman-kuman atau bakteri mampu masuk ke dalam tubuh 
anak-anak panti asuhan yang menjadikan mereka menjadi sakit. Pengurus panti 
asuhan juga kurang memperhatikan hal tersebut. Padahal kesehatan anak juga 
berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena anak yang sehat tentu 
akan lebih cepat bertumbuh kembang. 

 
Untuk mencegah yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Vermalia, dkk peneliti berusaha meningkatkan kebersihan lingkungan pada anak asuh 

panti asuhan Darussalamah Kudus melalui layanan bimbingan kelompok teknik live 

model. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan 

konseling, yang menurut Romlah (2001: 3) “bimbingan kelompok merupakan proses 

pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan 

kelompok dianjurkan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan 

mengembangkan potensi siswa”. 

Dalam penerapan layanan bimbingan kelompok dalam penelitian ini dipadukan 

dengan teknik live model, alasan penggunaan live model karena teknik ini merupakan 

salah satu teknik dalam pendekatan behavioral. Dalam pendekatan behavioral proses 

pemberian intervensi yang dilakukan peneliti (konselor) bersifat direktif dan 

memberikan arahan kepada konseli (anggota kelompok). 
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Sehingga live model merupakan sarana dari peneliti untuk membentuk perilaku 

yang peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui pendekatan yang direktif dan 

memberikan arahan melalui live model yang dihadirkan oleh peneliti, pemilihan model 

ditentukan melalui kriteria yang dapat diterima oleh konseli, kriteria tersebut antara lain: 

memiliki kesamaan latar belakang, dalam hal ini adalah live model merupakan seorang 

santri. Selanjutnya live model hendaknya memiliki pengalaman secara langsung 

mengenai topik yang dibahas, dalam hal ini adalah usaha untuk meningkatkan 

kebersihan lingkungan. 

Teknik modeling juga diperuntukkan bagi konseli yang telah memiliki 

pengetahuan tentang penampilan perilaku tetapi belum dapat menampilkannya. Proses 

terapeutik dalam bentuk modeling akan membantu atau memengaruhi serta memperkuat 

perilaku yang lemah atau memperkuat perilaku yang siap dipelajari dan memperlancar 

respon. Berdasarkan keuntungan menggunakan teknik live model tersebut, teknik live 

model sebagai salah satu dari bentuk teknik modeling diasumsikan sesuai digunakan 

untuk meningkatkan kebersihan lingkungan panti asuhan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun judul 

penelitian “Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Lingkungan melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Live Model di Panti Asuhan Darusalamah Kudus” yang 

dilakukan pada tahun pelajaran 2017/2018. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti di atas, 

peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tindakan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik live 

model dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di panti asuhan Darusalamah 

Kudus? 

2. Apakah kebersihan lingkungan di panti asuhan Darusalamah Kudus dapat 

ditingkatkan setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik live model? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

teknik live model dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di panti asuhan 

Darusalamah Kudus. 

2. Mendeksripsikan peningkatan kebersihan lingkungan di panti asuhan Darusalamah 

Kudus setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik live model. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

teori layanan bimbingan kelompok teknik live model untuk meningkatkan kebersihan 

lingkungan dalam lingkup luar sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Ketua Panti Asuhan 

Ketua panti asuhan dapat menjadikan hasil penelitian untuk memberikan 

informasi dan memantau kebersihan lingkungan panti asuhan setiap harinya. Agar anak 
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asuh dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terwujudnya kualitas 

hidup yang baik pada anak asuh. 

2. Anak Asuh 

Anak asuh panti asuhan Darusalamah dapat memiliki kesadaran dan 

keterampilan dalam menjaga kebersihan lingkungan setelah pemberian layanan 

bimbingan kelompok teknik live model. 

3. Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dalam menerapkan layanan bimbingan dan 

konseling terutama layanan bimbingan kelompok teknik live model pada lingkup luar 

sekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menjelaskan tentang penerapan layanan 

bimbingan kelompok teknik live model dalam meningkatkan kebersihan lingkungan 

panti asuhan Darusalamah Kudus. Penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran 

2017/2018. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Kesadaran Kebersihan Lingkungan 

Kesadaran kebersihan lingkungan dalam penelitian ini merupakan perilaku 

santri yang diharapkan mampu untuk merawat ventilasi, membersihkan saluran air, 

membersihkan tempat penampungan air, membersihkan kamar mandi, membersihkan 

tempat tidur, membuang sampah di tempat sampah, menanam tumbuhan hijau, 

membersihkan halaman dan pekarangan. 
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1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Live Model 

Layanan bimbingan kelompok teknik live model diberikan oleh peneliti dalam 

dua kali siklus penelitian. Di mana setiap siklusnya peneliti bersama anggota kelompok 

melakukan kegiatan diskusi untuk membahas topik-topik yang sudah direncanakan oleh 

peneliti (topik tugas). 

Penerapan layanan bimbingan kelompok sendiri terbagi ke dalam empat 

tahapan, dimana tahap pertama yaitu tahap pembentukan. Peneliti memperkenalkan diri 

dihadapan para anggota kelompok, dan peneliti meminta semua anggota kelompok 

untuk saling memperkenalkan diri. Kemudian peneliti menjelaskan pengertian; tujuan; 

asas; tata cara pelaksanaan dalam layanan bimbingan kelompok. Jika memang 

diperlukan untuk mencairkan suasana dalam kelompok, peneliti dapat memberikan 

permainan sebagai ice breaking. 

Tahap kedua yaitu tahap peralihan. Peneliti dengan cermat mengamati 

dinamika yang terbentuk dalam tahap pembentukan, dimana peneliti mengamati 

antusias anggota kelompok, kesiapan anggota kelompok untuk memulai pembahasan 

topik layanan di tahap kegiatan atau tahap inti.  

Tahap ketiga yaitu tahap kegiatan atau tahap inti dalam kegiatan bimbingan 

kelompok teknik live model. Peneliti memberikan topik untuk dibahas oleh anggota 

kelompok, dalam membahas topik tidak terlepas dari model yang diberikan oleh 

peneliti. Dalam pemberian model peneliti memperhatikan beberapa aspek, yaitu: 

rasionalisasi. Pada rasionalisasi peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai 

tujuan pemberian model serta prosedural dalam teknik live model. Tahap ini pula 

peneliti harus cermat mengamati respon anggota kelompok terhadap model yang 

diberikan, apakah model tersebut dapat menarik perhatian anggota kelompok atau tidak. 
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Aspek kedua yaitu pemberian contoh, pada aspek ini peneliti memberikan 

kesempatan kepada model untuk memberikan contoh melalui penceritaan 

pengalamannya tinggal di pondok pesantren, dan usaha model untuk meningkatkan 

kebersihan lingkungan pondok pesantren. Cerita dan pengalaman model tersebut 

kemudian dipelajari oleh anggota kelompok melalui kegiatan diskusi untuk kemudian 

dipraktikan dalam aspek ketiga yaitu praktik atau latihan. 

Aspek selanjutnya yaitu pemberian pekerjaan rumah. Pada aspek ini peneliti 

memberikan pekerjaan rumah kepada masing-masing anggota kelompok untuk 

melakukan beberapa rencana perubahan tingkah laku (menjaga kebersihan lingkungan). 

Dalam pemberian pekerjaan rumah peneliti memberikan uraian tugas yang harus 

dilakukan dan dicatat oleh anggota kelompok sebagai hasil perubahan tingkah laku yang 

telah direncanakan. 

Aspek selanjutnya yaitu evaluasi. Peneliti memberikan penilaian terhadap 

peningkatan perilaku anggota kelompok dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Penilaian dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil pekerjaan rumah yang 

diberikan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. 

Setelah semua aspek dalam teknik live model dilakukan, saatnya peneliti 

bersama anggota kelompok menutup pertemuan dengan peneliti membacakan hasil 

pertemuan (diskusi) yang telah dilakukan. Kemudian peneliti dan anggota kelompok 

menutup pertemuan dengan berdoa bersama. 


