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ABSTRAK 

Rona Bethari Sugianto, 155120107111013. Doa Sebagai 

Pertukaran. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. 2019. Pembimbing : Wida 

Ayu Puspitosari, S.Sos, M.Si 

Penelitian ini membahas mengenai praktik pertukaran sosial pada kegiatan doa 

bersama di Panti Asuhan „X‟ Kota Sidoarjo. Kegiatan doa bersama di Panti 

asuhan „X‟ Sidoarjo rutin dilakukan oleh dua donatur utama yang sekaligus 

menjadi salah satu informan utama penelitian ini. Tujuan penelitian ini yakni 

mengetahui bagaimana praktik pertukaran sosial dengan menggunakan teori 

pertukaran sosial milik George C. Homans. Terdapat lima proposisi yang 

disampaikan Homans dalam teori pertukarannya yang menjadi bahasan utama 

dalam penelitian ini. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan 

subyek penelitian sebanyak tiga orang informan utama yang terdiri dari pemilik 

panti asuhan dan dua donatur utama panti asuhan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data 

dengan cara Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan, 

Penegasan Kesimpulan. Sementara keabsahan data penelitin ini dilihat melalui 

triangulasi sumber. 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan Pertukaran sosial yang terjadi antara 

pengurus panti asuhan dan donatur pada kegiatan doa bersama membungkus 

pertukaran yang sebenarnya bersifat ekonomi. Dimana, kedua donator 

melaksanakan doa bersama sebagai wujud pelaksanaan program CSR dan 

kewajiban membayar zakat. Hal ini kemudian memberikan efek ketenangan hati 

bagi kedua donator atas gugurnya kewajiban ekonomi dan agama yang melekat 

pada keduanya.  

 

Kata Kunci : Doa, Pertukaran Sosial, Pertukaran Ekonomi 
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ABSTRACT 

Rona Bethari Sugianto, 155120107111013. Praying as an 

Exchange. Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, 

Brawijaya University, Malamg, 2019. Advisor: Wida Ayu 

Puspitosari, S.Sos, M.Si 

 

This study discusses the practice of social exchange towards a joint prayer 

activitiy at the 'X' Orphanage in Sidoarjo City. The joint prayer activity at the 'X' 

Sidoarjo Orphanage is routinely held by two main donors who at the same time 

become one of the main informants of this study. The purpose of this study is to 

understand the practice of social exchange using the social exchange theory by 

George C. Homans. There are five propositions presented by Homans in his 

exchange theory to which becomes the main discussion in this study. 

The method used in this study is descriptive qualitative method where its subjects 

of research are as many as three main informants consisting of the orphanage 

owner and two main donors of the orphanage. The data collection techniques used 

in this study are observation, interview, and documentation. While the data 

analysis are achieved by means of Data Collection, Data Reduction, Data Display, 

and Conclusion drawing and Verification. While the validity of research data is 

seen through source triangulation. 

The results of this study show that social exchange between the orphanages and 

donors in the joint prayer activity actually wrap up the economic exchange. 

Where, both donors implement this joint prayer as a manifestation of the 

implementation of CSR programs and an obligation in paying the zakat. Thus, it 

then gives the effect of mind peace for the two donors over the fallen of economic 

and religious obligations inherent to both. 

Keywords: Prayer, Social Exchange, Economic Exchange 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memetakan penduduk Indonesia menurut 

agama yang mereka yakini, dan Islam yang merupakan agama dengan jumlah 

penganut terbanyak yakni 207.176.162 jiwa dari total 240 juta jiwa penduduk 

Indonesia (BPS 2010). Kuantitas ini menunjukkan bahwa Islam
1
 dan sekaligus 

muslim
2
 menjadi kelompok mayoritas yang sangat berpengaruh di Indonesia. 

Peneliti kemudian mengangkat sebuah pertanyaan mengenai implementasi 

kesalehan muslim khususnya pada praktik doa dan bagaimana relasi yang terjalin 

diantara para pemeluknya khususnya di Indonesia saat ini. 

Kuantitas penduduk yang menganut agama islam lebih dari 50% total 

penduduk Indonesia secara keseluruhan, menjadikannya memiliki peran cukup 

penting bagi setiap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya lembaga yang berbasis agama, khususnya islam atau yang 

lazim dijumpai dengan sebutan syariah. Organisasi semacam Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Muhammadyah, 

merupakan beberapa contoh organisasi berbasis agama Islam yang ada di 

Indonesia dan memiliki pengaruh yang cukup penting. Contohnya  Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang berperan sebagai „titik terang‟ bagi 

muslim Indonesia dalam berperilaku yang diwujudkan dalam fatwa-fatwa. Fatwa 

                                                           
1
 Mengacu pada ajaran agama 

2
 Individu penganut agama Islam 
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ini menjadi salah satu sumber penting tentang batasan bagi muslim dalam 

melaksanakan ataupun mempercayai suatu hal. Dalam hal ini, agama tidak lagi 

menjadi suatu keyakinan yang bersifat non materil saja namun juga menjelma 

dalam bentuk material yang diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari (Moch. Fakhruroji 2012). Konsep agama tidak lagi hanya soal pengetahuan 

belaka namun ikut menjadi suatu hal yang bersifat kultural. Fenomena ini 

kemudian mengindikasikan terjadinya privatisasi agama yang tercermin dalam 

kegiatan sehari-hari, seperti halnya halal dan haram, cara berpakaian, serta ritual 

keagamaan seperti doa bersama ataupun bersedekah.  

Privatisasi tak lepas dari fenomena globalisasi yang akhirnya ikut serta 

dalam membentuk masyarakat yang individualis. Sehingga memunculkan 

konsekuensi ciri masyarakat modern yang mendiferensiasikan fungsi-fungsi yang 

bersifat dasar. Hal ini menimbulkan terjadinya privatisasi agama yang 

berkembang saat ini (Moch. Fakhruroji 2012). Privatisasi agama sendiri menurut 

Luhman dalam (Moch. Fakhruroji 2012) diterjemahkan sebagai kombinasi 

pengambilan keputusan yang diprivatisasi dalam  hal  agama  sekaligus penolakan  

relatif atas pengaruh publik dalam representasi masyarakat pada sistem, 

profesional, pemerintah atau pemuka agama. Dalam hal ini dijelaskan bahwa 

ketika terjadi privatisasi agama, maka agama tidak lagi bersifat doktrinal. 

Agama kemudian bukan lagi menjadi sumber nilai dalam pembentukan gaya 

hidup, namun menjadi salah satu instrumen bagi gaya hidup itu sendiri (Moch. 

Fakhruroji 2012). Artinya agama yang awalnya bersifat sakral kemudian lambat 
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laun mulai ikut menyentuh segala sesuatu yang bersifat profan. Hal-hal profan 

yang seringkali bersentuhan dengan agama yakni seperti masalah kemiskinan, 

kelaparan, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga ketika ranah profan tersentuh 

privatisasi agama maka memungkinkan agama menjadi produk yang dapat 

diperjual belikan ataupun dipertukarkan. 

Konsekuensi dari fenomena ini maka timbul adanya standarisasi pada semua 

aspek termasuk aspek profan. Masih dapat kita ingat bagaimana beberapa tahun 

silam terdapat layanan komunikasi provider Esia  Hidayah. Islam saat itu 

mengalami standarisasi varian layanan yang  disajikannya  sebagai  sebuah  

produk. Praktik  ritual  agama seperti  dzikir,  ceramah  keagamaan,  sedekah, 

ataupun ayat-ayat Alquran dibuat sebagai standar bagi seseorang yang ingin 

dianggap  sebagai orang  yang  shaleh, karena  selalu  terhubung  dengan hidayah 

Allah. Pada akhirnya tidak sedikit dari masyarakat yang menilai dan mengukur 

kesalehan dari apa yang dapat dilihat secara indrawi.   

Lebih lanjut globalisasi menjadikan terjadinya pergeseran agama yakni nilai 

simbol dari sebuah barang yang mendominasi (Abdullah 2007). Kemudian 

kesalehan diwujudkan dalam simbol-simbol barang atau sikap dan bukan lagi 

hanya berkutat pada ranah pengetahuan. Dengan kata lain, hal ini sampai pada 

pendapat efektivitas agama atau kesalehan sama dengan mengkonsumsi simbol 

yang berhubungan dengan agama. Proses selanjutnya, beragama ataupun  

menjalankan ritual keagamaan akan selalu timbul suatu hal yang dapat 

dipertukarkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Kesalehan sendiri diartikan sebagai mewujudkan keimanan kepada Allah 

dengan mengabdi seluruh jiwa dan harta kepada Allah SWT, selalu mengingat 

(dzikir) dan memohon ampun kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh 

menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (ahmad saefudin zuhri, 

syamsul hidayat 2014; Hasan 2009). Artinya kesalehan merupakan suatu bentuk 

hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah 

terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilaku 

sehari-hari (Mayasari 2014). Sikap-sikap yang dilaksanakan kemudian harus 

mencerminkan perintah agama yang telah diajarkan, artinya secara tidak langsung 

perlu justifikasi dari orang lain agar apa yang kita lakukan benar-benar telah 

mencerminkan agama yang kita yakinini khususnya islam. 

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas telah peneliti lihat pada 

kegiatan doa bersama yang dilaksananan di Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo. Pertama, 

peneliti melihat bahwa panti asuhan „X‟ berusaha membingkai keadaan di panti 

asuhan sebagai sebuah tempat yang wajib diberi bantuan. Hal ini terlihat dari 

bentuk fisik bangunan, keadaan fisik anak-anak asuh, serta kegiatan sehari-hari 

yang dilaksanakan. Ditambah beberapa tahun belakangan pemilik panti asuhan 

terus menerus menambah jumlah anak asuh hingga tak jarang „berburu‟ ke 

daerah-daerah. Kemudian ini menjadikan panti asuhan „X‟ seringkali diberitakan 

atas kontradiksi antara jumlah anak dengan fasilitas dan cara merawat anak 

asuhnya. 
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Kedua, dari fenomena tersebut muncul donatur-donatur yang merasa iba 

atas dua hal. Yakni status yatim piatu yang disandang anak-anak dan keadaan 

yang ada di panti asuhan itu sendiri. Hal ini menjadikan semakin banyak 

masyarakat yang mengenal panti asuhan „X‟ atas apa yang telah dilakukan 

pemilik panti asuhan dan keadaan yang ada disana. Banyak donatur yang datang 

dan memberi bantuan dengan berbagai alasan. Baik karena iba, ataupun alasannya 

lainnya. Ketika pemilik panti asuhan sukses menggambarkan sebuah keadaan 

yang iba, maka tak sedikit masyarakat datang atas alasan itu. Pada akhirnya 

memberi sedekah yang harusnya bersifat sakral dan individu sangat 

memungkinkan berubah menjadi sesuatu yang kolektif.  

Lebih lanjut sedekah atau bantuan yang diberikan donatur seharusnya 

mencerminkan kesalehan itu sendiri yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi 

larangannya. Namun ketika memberi bantuan yang dapat dikatakan sebagai salah 

satu hal profan bersentuhan dengan agama yakni bersedekah, peneliti mencoba 

menarik hal ini dengan apa yang disampaikan George C. Homans sebagi sebuah 

konsep pertukaran sosial. Bagimana sebuah sebuah ritual agama dapat 

dipertukarkan dengan sesuatu hal yang menguntungkan kedua belah pihak.  

Hal ini terlihat dari banyak donatur yang berasal dari berbagai kalangan 

yang memberikan bantuan namun meminta hal lain untuk dilakukan oleh para 

pengurus. Banyak donatur yang datang kemudian meminta para pengurus untuk 

melakukan doa bersama dengan para anak yatim piatu yang ada di panti asuhan 

tersebut. Ada donatur yang merupakan pelajar dan akan menghadapi Ujian 
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Nasional, donatur sedang merayakan ulang tahun, ada pula yang sanak saudaranya 

mengalami sakit, dan beberapa alasan lainnya. Keberagaman latar belakang dan 

tujuan donatur inilah yang kemudian semakin menunjukkan adanya praktik 

pertukaran sosial. 

Interaksi yang terjadi antara pengurus dan donatur memperlihatkan terdapat 

sesuatu yang nantinya digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai oleh masing-masing pihak. Hal tersebut terbentuk dari sosialiasi antar 

kedua pihak dengan adanya kegiatan doa bersama ini. Kemudian peneliti melihat 

terdapat hal-hal yang telah dilakukan oleh pengurus ataupun donatur dalam 

mempertahankan panti asuhan dan kegiatan doa bersama ini. Setiap harinya 

pengurus panti asuhan melalui Pemilik panti asuhan akan menghubungi donatur 

utama untuk memberikan informasi mengenai perkembangan anak-anak panti 

asuhan.  

Semua hal yang telah dijelaskan diatas kemudian bermuara pada sebuah 

pertanyaaan mendasar, kemudian untuk apa sebenarnya para donatur melakukan 

doa bersama. Sebuah implementasi kesalehan semata atau ada hal-hal yang 

memang benar-benar dipertukarkan. Peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana 

bentuk pertukaran yang terjadi di Panti asuhan „X‟ Sidoarjo antara pengurus dan 

donatur utama. Doa bersama yang dilakukan dirasa tidak murni sebagai kegiatan 

rutin oleh pengurus dan donatur melainkan terdapat hal-hal dibalik itu yang dapat 

dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Kemudian praktik doa bersama antara 
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pengurus dan donatur ini nantinya dianalisa bagaimana pertukaran sosial milik 

George C. Homans.  

Penulis menggunakan analisa pertukaran sosial Homans yang menyatakan  

teori  pertukaran dapat  dipakai untuk menjelaskan perilaku manusia di tingkat 

mikro. Adapun penelitian ini dapat menjadi penting bagi keilmuan sosiologi 

dikarenakan mengkaji hubungan timbal balik yang dalam sosiologi dinamakan 

perilaku pertukaran sosial, lebih lanjut penelitian mengenai pertukaran sosial yang 

ada di panti asuhan khususnya praktik yang bersifat „non materi‟ dapat menjadi 

penelitian terbaru yang membahas kegiatan doa bersama dari segi pertukaran 

sosial. Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis pertukaran sosial yang 

terjadi dalam kegiatan doa bersama. 

1.2 Rumusan Penelitian 

Adanya panti asuhan tentunya memiliki pengaruh terhadap pemahaman 

masyarakat akan keberadaan dan fungsi panti asuhan itu sendiri.  Pengetahuan  ini  

kemudian  oleh  sebagian orang  dipilih  dan  diobyektifikasikan  kedalam  dirinya  

dan  menjadikannya sebuah konstruksi tentang bagaimana perwujudan kesalehan 

melalui anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Kesalehan yang 

diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan dan melaksanakan doa bersama 

dengan anak-anak yang ada di panti asuhan. Kemudian melalui implementasi 

kesalehan ini peneliti melihat adanya kegiatan pertukaran sosial. Karenanya, hal 

ini menjadikan peneliti tertarik untuk membahas mengenai praktik pertukaran 

sosial yang terjadi di panti asuahan „X‟ Sidoarjo. Oleh karena itu  pertanyaan  
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selanjutnya  adalah “Bagaimana praktik  pertukaran sosial dalam kegiatan 

doa bersama di Panti Asuhan ‘X’ Sidoarjo?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1.  Mendeskripsikan  dan  menganalisa  praktik pertukaran sosial dalam 

kegiatan doa bersama yang dilakukan di Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo khususnya 

para donatur utama 

2.  melihat dan menganalisa setiap proposisi yang berlaku pada kegiatan doa 

bersama sesuai dengan teori pertukaran sosial George C. Homans 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Memperkaya  wacana  dan  deskripsi  komprehensif  tentang  kesalehan 

terutama  pada  hal-hal  mengenai  praktik pertukaran sosial sebagaimana yang 

disampaikan Homans pada kegiatan doa bersama di Panti Asuhan X Sidoarjo 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Agar dapat menjadi pijakan  dan sumber pengetahuan  bagi  masyarakat luas, 

tentang pemahaman akan arti kesalehan dan implementasinya khususnya pada 

praktik doa 

1.5 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini pada praktik pertukaran sosial yang terjadi di panti 

asuhan x di sidoarjo. Berfokus pada bagaimana pertukaran sosial terjadi dalam 

kegiatan doa bersama di panti asuhan „X‟ Sidaorjo 
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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Kajian ilmiah mengenai pertukaran sosial maupun mengenai panti asuhan 

sangat mudah ditemui diberbagai pembahasan, beberapa diantaranya yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Feby Novitasari yang berjudul Sosialisasi Nilai-

Nilai Kemandirian Anak Terlantar, Pertukaran Sosial Antara PT. PERTAMINA 

EP. FIELD CEPU, Pemerintah Deesa Wonocolo, dan Penambang Tradisional 

dalam Pembentukan Desa Wisata Migas oleh Fauziah Nurul Haqqi, dan Pola 

Pertukaran Sosial Dalam Interaksi Antara Pemulung dan Agen Penjualan Sampah 

di TPA Muara Fajar Pekanbaru oleh Masdelina. 

Pertama-tama peneliti akan membicarakan mengenai penelitian yang 

menjadi salah satu referensi pada penelitian kali ini, yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Feby Novitasari yang berjudul Sosialiasi Nilai-Nilai Kemandirian 

Anak Terlantar. Penelitian ini membicarakan mengenai fenomena banyaknya anak 

yang ditelantarkan oleh orang tuanya maupun keluarganya sejak masih bayi 

dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Fenomena tersebut didukung 

dengan penulis memaparkan data terkait jumlah anak terlantar di Jawa Timur 

berdasar data dari BPS Jawa Timur, serta data jumlah anak terlantar dari 

Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial.  

Penelitian yang dilakukan oleh Feby berfokus pada peranan penting panti 

asuhan dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak asuh yang nantinya 
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dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri pada anak asuh ketika sudah 

berinteraksi dalam lingkungan masyarakat luar panti asuhan yang lebih luas. Oleh 

karena itu, penelitiannya berfokus untuk mengetahui serta menganalisis makna 

nilai-nilai kemandirian bagi pengasuh dan pola sosialisasi yang diterapkan oleh 

pengasuh dalam menerapkan nilai-nilai kemandirian pada anak terlantar di panti 

asuhan X.  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah pendekatan 

kualtatif dengan menggunakan teori pola sosialisasi Elizabeth B. Hurlock dan 

teori interaksionalisme simbolik Herbert Blumer. Informan dalam penelitian 

sebelumnya ditentukan dengan cara purposive sampling, sehingga ditentukanlah 

informan dalam penelitian sebelumnya berjumlah 5 informan yaitu pengasuh yang 

mengasuh anak mulai dari 3 tahun sampai dengan 12 tahun di panti asuhan X. 

Lebih jauh, metode pengumpulan data pada penelitian sebelumnya adalah, 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil analisis dari penelitian sebelumnya ditemukan bahwa makna nilai- 

nilai kemandirian bagi pengasuh adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan 

sendiri tanpa bantuan orang lain, artinya anak terlantar sejak dini mampu  terbiasa 

untuk melakukan sesuatu tanpa bergantung pada pengasuh. Makna kemandirian 

diperoleh pengasuh dari lingkungan sekitar serta dari orang tua pengasuh. Makna 

terkait nilai-nilai kemandirian kemudian disosialisasikan kepada anak terlantar 

melalui pola sosialisasi yang diterapkan oleh pengasuh di panti asuhan X.  
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Pengasuh dengan pola sosialisasi demokratis yaitu pengasuh yang merawat 

anak usia 3 sampai 10 tahun. Dalam menerapkan nilai-nilai kemandirian 

cenderung tidak memaksa untuk menerapkan nilai kemandirian. Namun, anak-

anak justru memperlihatkan kecenderungan adanya perubahan dalam berperilaku, 

seperti lebih peka dalam membantu pengasuh dalam kehidupan sehari-hari serta 

mandiri dalam mengatur kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.  

Pengasuh yang merawat anak usia 6 sampai 12 tahun menggunakan pola 

sosialisasi otoriter dalam menerapkan nilai-nilai kemandirian. Pola asuh yang 

otoriter membuat perilaku anak dapat bertanggung jawab dalam mengatur 

waktunya dalam berkegiatan seperti sekolah, belajar, mengaji, membantu 

pengasuh dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membedakan hal yang baik 

dan yang tidak baik sehingga mempengaruhi anak dalam berperilaku. Namun, 

perilaku kemandirian belum diterapkan secara rutin dalam kehidupan sehari-hari 

anak asuhnya.  

Nilai-nilai kemandirian diterapkan oleh pengasuh yang merawat anak usia 3 

sampai 12 tahun dengan mengkombinasikan pola sosialisasi otoriter dan 

demokratis, menyesuaikannya dengan kondisi anak asuh mereka. Sehingga 

membuat perubanan pada diri anak yang mampu untuk menyiapkan segala 

keperluannya sendiri, dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. 

Namun nyatanya penerapan nilai-nilai kemandirian yang dilakukan oleh pengasuh 

hanya dipahami oleh sebagian anak saja.  
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Nilai-nilai kemandirian diterapkan oleh pengasuh yang merawat anak usia 4 

sampai 6 tahun dengan mengkombinasikan pola sosialisasi demokratis dan 

permisif, cenderung menunjukkan perubahan perilaku pada anak-anak asuhnya 

untuk belajar menghargai apa yang dikerjakan oleh pengasuh dalam kehidupan 

sehari-hari dan membuat anak asuh sedikit membantu pengasuh juga dapat 

menyiapkan keperluannya sendiri.  

Penelitian pertama ini dijadikan sebagai referensi oleh peneliti dikarenakan, 

penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi yang sama dengan 

yang peneliti lakukan saat ini. Sangat sulit bagi peneliti menemukan penelitian 

yang berlokasi sama di Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo, sehingga penelitian ini 

nantinya dirasa dapat membantu peneliti dalam melihat keadaan lokasi beberapa 

tahun silam. Dari segi pembahasan dan fokus penelitian,penelitian kali ini jauh 

berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Feby. 

Berbicara mengenai penelitian selanjutnya yang dijadikan referensi yakni 

penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Nurul Haqqi  dengan judul Pertukaran 

Sosial Antara PT. PERTAMINA EP. Fierld Cepu, Pemerintah Desa Wonocolo, 

dan Penambang Tradisional Dalam Pembentukan Desa Wisata Migas. Penelitian 

ini berlokasi disebuah desa yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai 

penambang minyak. 

Penelitian milik Fauziah ini berlokasi di Desa Wonocolo yang merupakan 

Desa penghasil minyak dan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk kegiatan 

pengeboran minyak. Mayoritas warganya berprofesi sebagai penambang 
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tradisonal. Desa Wonocolo sendiri masuk dalam wilayah CSR PT. PERTAMINA. 

Yang kemudian dalam perkembangannya PT. PERTAMINA mengusulkan 

program desa wisata kepada masyarakat Desa Wonocolo dikarenakan wilayah 

desa dirasa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan minyak. Semakin hari jumlah 

sumur yang pengeboran yang ada di desa semakin bertambah namun hasil yang 

didaptkan justru semakin berkurang. Hal ini dikarenakan keinginan masyarakat 

untuk mendapatkan hasil dari minyak  namun kurang melihat Sumber Daya Alam 

yang ada. 

Perencanaan desa wisata ini digarap sungguh-sungguh oleh 

PT.PERTAMINA  dengan menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk 

mewujudkan konsep desa wisata di Desa Wonocolo dengan cara membuat jalur 

jeep, sepeda, motor, dan perbaikan rumah singgah. Namun menurut wawancara 

PT.PERTAMINA memiliki tujuan terselubung yakni menertibkan sumur-sumur 

ilegal yang ada di Desa Wonocolo. Pembentukan desa wisata ini tidak selalu 

mulus, beberapa penambang tradisional menentang adanya pembentukan desa 

wisata, namun dikarenakan sebelum terbentuk desa wisata ini, telah terjadi 

hubungan timbal balik antara masyarakat dengan PT.PERTAMINA yakni 

kewajban setor yang menjadikan masyarakat mau tidak mau tunduk dengan 

kebijakan yang dibuat PT.PERTAMINA 

Proses terbentuknya desa wisata ini memunculkan konsep cost and reward. 

PT.PERTAMINA telah mengeluarkan cost berupa biaya yang tidak sedikit. 

Sementara masyarakat mengeluarkan cost dengan menyetujui kebijakan ini. 

Namun pada sisi perusahaan, reward yang diperoleh hanya sebatas reward 
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intrinsik saja berupa pengakuan dan kehormatan dari masyarakat ketika desa 

wisata ini mulai membuahkan hasil. Pertukaran sosial yang terjadi antara 

masyarakat dan PT.PERTAMINA mengarah pada pertukaran sosial yang tidak 

seimbang, ini dikarenakan reward yang diperoleh oleh perusaan masih belum 

sebanding dengan cost yang telah dikeluarkan. Dalam kasus ini PT.PERTAMINA 

hanya mendapatkan reward instrinsik namun tidak mendapatkan reward ekstrinsik 

Penelitian ketiga yang digunakan peneliti yakni Pola Pertukara Sosial 

Dalam Interaksi Antara Pemulung dan Agen Penjualan Sampah di TPA Muara 

Fajar Pekanbaru Oleh Masdelina. Penelitian ini berbicara mengenai fenomena 

kemiskinan khususnya dikalangan pemulung, bagaimana pola pertukaran yang 

terjadi antara pemulung dan agennya. Kemiskinan erat kaitannya dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan, hal inilah yang terjadi disekitar Kota Pekanbaru 

yang menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan kasar dan 

tinggal di tempat seadanya 

Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki keahlian akhirnya bekerja 

sebagai pemulung disekitar kawasan TPA Muara Fajar dan tinggal disekitar 

wilayah tersebut. Semakin banyaknya pemulung yang menetap di area sekitar TP 

menjadikan munculnya pemukiman ilegal. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup 

berinisiatif untuk menertibkan kawasan ini dengan cara membuat pemukiman 

resmi. Sehingga pemulung akan hidup disatu wilayah yang dapat dikontrol. 

Kemudian dengan berkumpulnya pemulung disatu wilayah, hal ini menjadikan 
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munculnya agen yang bertugas menjadi tempat menjual barang yang sudah 

didapatkan oleh pemulung. 

Setiap pemulung akan menyetor barang yang didapatkan kepada agen. 

Terdapat 4 agen 2 agen khusus menerima barang pulungan sejenis plastik, 

sedangkan 2 agen  lagi  khusus  menerima barang  pulungan sejenis karah-karah.  

Masing-masing agen ini memiliki „pasar‟ yang berbeda dikalangan pemulung 

TPA Muara Fajar yang kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk melihat pola 

pertukaran sosial yang terjadi antara agen dan pemulung. Analisa pertukaran pada 

fenomena ini dianalisa menggunakan lima preposisi yang disampaikan Homans. 

Lebih lengkapnya perbandingan penelitian terdahulu dengan sekarang 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No. 

Judul 

Penelitian 

Teori Metode Temuan 

1.  Sosialisai 

Nilai-nilai 

Kemandirian 

Anak 

Terlantar 

(oleh Dini 

1. Pola 

Sosialisasi 

Elizabeth B. 

Hurlock  

2.Interaksionisme 

simbolik 

Herbett 

Paradigma 

Definisi 

Sosial 

Pendekatan 

Kualitatif  

1. Pemaknaan awal terkait 

konsep nilai-nilai 

kemandirian yang berasal 

dari pengasuh merupakan 

pedoman penting, 

selanjutnya makna tersebut 

berubah dan disesuaikan 
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Feby 

Novitasari) 

Blumer  dengan kondisi anak 

terlantar. Penyesuaian 

tersebut mempengaruhi pola-

pola sosialisasi yang 

dilakukan oleh pengasuh 

dalam proses sosialisasi yang 

diterapkan  

2. Pola sosialisasi yang 

diterapkan oleh setiap 

pengasuh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai 

kemandirian yaitu pola asuh 

ototiter, demokratis, otoriter-

demokratis dan demokratis-

permisif  

2.  Pertukaran 

Sosial Antara 

PT. 

PERTAMINA 

EP. Field 

Cepu, 

Pemerintah 

1. Pertukaran 

Sosial Peter 

Blau 

Kualitatif 

Studi Kasus 

1. Desa Wonocolo merupakan 

Desa penghasil minyak yang 

sebagian besar wilayahnya 

digunakan untuk kegiatan 

pengeboran minyak. 

Sebagian besar warganya 

berprofesi sebagai 
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Desa 

Wonocolo, 

dan 

Penambang 

Tradisional 

Dalam 

Pembentukan 

Desa Wisata 

Migas (Oleh 

Fauziah Nurul 

Haqqi) 

penambang tradisonal. Desa 

ini masuk dalam wilayah 

CSR PT. PERTAMINA 

2. PT. PERTAMINA 

mengusulkan program desa 

wisata kepada masyarakat 

Desa Wonocolo dikarenakan 

Wilayah desa dirasa tidak 

lagi mampu memenuhi 

kebutuhan minya. Semakin 

bertambahnya jumlah sumur 

justru tidak menjadikan 

minyak yang dihasilkan 

meningkat. 

3. PT.PERTAMINA 

menggelontorkan dana untuk 

mewujudkan konsep desa 

wisata di Desa Wonocolo 

dengan cara membuat jalur 

jeep, sepeda, motor, dan 

perbaikan rumah singgah. 

Namun menurut wawancara 

PT.PERTAMINA memiliki 
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tujuan terselubung yakni 

menertibkan sumur-sumur 

ilegal yang ada di Desa 

Wonocolo 

4. Pembentukan desa wisata ini 

tidak selalu mulus, beberapa 

penambang tradisional 

menentang adanya 

pembentukan desa wisata, 

namun dikarenakan sebelum 

terbentuk desa wisata ini, 

telah terjadi hubungan timbal 

balik antara masyarakat 

dengan PT.PERTAMINA 

yakni kewajban setor yang 

menjadikan masyarakat mau 

tidak mau tunduk dengan 

kebijakan yang dibuat 

PT.PERTAMINA 

5. Proses terbentuknya desa 

wisata ini, muncul konsep 

cost and reward. 

PT.PERTAMINA telah 
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mengeluarkan cost berupa 

biaya yang tidak sedikit. 

Sementara masyarakat 

mengeluarkan cost dengan 

menyetujui kebijakan ini. 

Namun pada sisi perusahaan, 

reward yang diperoleh hanya 

sebatas reward intrinsik saja 

berupa pengakuan dan 

kehormatan dari masyarakat 

ketika desa wisata ini mulai 

membuahkan hasil. 

6. Pertukaran sosial yang terjadi 

antara masyarakat dan 

PT.PERTAMINA mengarah 

pada pertukaran sosial yang 

tidak seimbang, ini 

dikarenakan reward yang 

diperoleh oleh perusaan 

masih belum sebanding 

dengan cost yang telah 

dikeluarkan. 

7. Dalam kasus ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

PT.PERTAMINA hanya 

mendapatkan reward 

instrinsik namun tidak 

mendapatkan reward 

ekstrinsik 

3. Pola Pertukara 

Sosial Dalam 

Interaksi 

Antara 

Pemulung dan 

Agen 

Penjualan 

Sampah di 

TPA Muara 

Fajar 

Pekanbaru 

(Oleh 

Masdelina) 

1. Teori 

Pertukaran 

Sosial 

George 

C.Homans 

Kualitatif 

Deskriptif 

1. Kemiskinan erat kaitannya 

dengan ketersediaan 

lapangan pekerjaan, hal 

inilah yang terjadi disekitar 

Kota Pekanbaru yang 

menyebabkan banyak 

masyarakat yang melakukan 

pekerjaan kasar dan tinggal 

di tempat seadanya 

2. Sebagian besar masyarakat 

yang tidak memiliki keahlian 

akhirnya bekerja sebagai 

pemulung disekitar kawasan 

TPA Muara Fajar dan tinggal 

disekitar wilayah tersebut 

3. Terdapat pemukiman 

dibawah naungan Dinas 
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Lingkungan Hidup 

4. Setiap pemulung akan 

menyetor barang yang 

didapatkan kepada agen. 

Terdapat 4 agen  2  agen  

khusus menerima barang 

pulungan sejenis plastik, 

sedangkan  2  agen  lagi  

khusus  menerima barang  

pulungan  sejenis  karah-

karah. 

5. Analisa pertukaran pada 

fenomena ini dianalisa 

menggunakan lima preposisi 

yang disampaikan Homans 

4.  Doa Sebagai 

Pertukaran 

Sosial 

(oleh Rona 

Bethari 

Sugianto) 

Pertukaran 

Sosial George. 

C. Homans 

Kualitatif 

Deskriptif 
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2.2 Landasan Konsep 

2.2.1 Definisi Sedekah 

 Sedekah diambil dari bahasa arab sadaqaa‟  yakni  pemberian yang 

diberikan oleh seorang  kepada orang lain secara spontan dan sukarela  tanpa  

dibatasi  oleh  waktu  dan  jumlah  tertentu (Beny 2014).  Juga  berarti  suatu 

pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap 

ridho  Allah  SWT  dan  pahala  semata.  Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang 

berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan 

kemampuan pemberi. 

 Sedekah  tidak  terbatas  pada  hal  bersifat  materi  saja  akan  tetapi  juga 

pada  hal  yang  bersifat  non  materi  seperti  yang  dijelaskan  pada  sabda  Nabi 

SAW  dimana  : 

 “setiap  ruas  yang  aktif  dari  kamu  itu  harus  disedekahi.  Maka  

setiap tasbih itu nilainya sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil itu 

sedekah, setiap takbir itu sedekah dan amar makruf nahi munkar itu juga 

sedekah” (Beny 2014). 

 Dari  pengertian  diatas,  dapat  diartikan  bahwa  sedekah  merupakan 

ibadah yang bersifat sangat luas dan lentur. Artinya tidak dibatasi oleh waktu 

ataupun batasan tertentu dan  tidak  terbatas  baik  berupa  materi  ataupun  non  

materi. Artinya segala bentuk perbuatan baik dapat disebut sedekah. Pada konteks 

penelitian ini, apa yang diberikan oleh kedua donatur dapat dikatakan sebagai 

sebuah sedekah. 
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2.2.3 Doa dan Pertukaran 

 Kata do‟a berasal dari bahasa arab dengan kata dasar da‟aa- yad‟uu yang 

berarti kecenderungan kepada sesuatu pada diri kita melalui suara dan kata-kata. 

Bisa berarti do‟a dalam konteks permohonan, memanggil, mengundang, meminta, 

menamakan, mendatangkan, dan lain-lain (Mursalim 2011). Dari pengertian ini,  

dapat dipahami bahwa do‟a adalah permintaan atau permohonan kepada Allah 

melalui ucapan lidah atau getaran hati dengan menyebut nama Allah yang baik, 

sebagai ibadah atau usaha memperhambakan diri kepada-Nya. Dengan kata lain, 

doa merupakan satu dari beberapa ritual yang dilakukan di agama Islam. 

 Ritual sendiri menggambarkan sebagai suatu tindakan yang berulang terus 

menerus dan bertahap, menggambarkan tindakan yang menyimbolkan nilai-nilai 

kepercayaan masyarakat (Zainal 2014). Swantz
3
 mendefinisikan ritual sebagai 

cara masyarakat mengalami dan mengekspresikan simbol-simbol pemahaman 

mereka tentang hidup dan lalu mewariskannya kepada generasi selanjutnya. 

Selain itu ritual didefinisikan Turner dan Kurtz sebagai perilaku dan ucapan 

tertentu pada kesempatan tertentu yang bukan merupakan sebuah rutinitas biasa 

dan merupakan perwujudan dari nilai suatu kepercayaan keagamaan, serta 

ditujukan pada suatu kekuatan mistik (Zainal 2014).  

 Lebih lanjut, Swantz menjelaskan bahwa ritual berbeda dengan upacara. 

Sebuah ritual harus mengandung sesuatu yang bersifat mistik, sementara upacara 

tidak mengandung hal tersebut. Sehingga, ritual mengacu kepada tindakan religius 

atau magic-spritual dan bersifat mistical notion (perasaan dan tindakan mistik), 

                                                           
3
 Dalam (Zainal 2014) 
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sedangkan upacara mengacu kepada tindakan dalam konteks sosial. Jika upacara 

berlangsung dalam hal-hal yang profan, maka ritual mengacu kepada hal yang 

sacred/sakral. 

 Terkait profan dan sakral, Durkheim
4
 memiliki definisi dari dua hal ini. 

Hal-hal yang sakral menurut Durkheim adalah hal-hal yang dilindungi dan 

diisolasi oleh larangan-laranagan (tabu), sedangkan hal-hal profan adalah hal-hal 

tempat larangan-larangan tersebut diterapkan dan harus tetap dibiarkan berjarak 

dari hal-hal sakral. Definisi sakral sebagai sesuatu yang terlarang dan terpisah 

dirasakan lebih tepat untuk tidak menganggap bahwa sakral identik dengan 

sesuatu yang suci, sebab dalam hal yang profan pun terdapat sesuatu yang suci 

dan buruk, akan tetapi tidak akan berubah menjadi sakral. Sebaliknya, di dalam 

yang sakral juga bisa terdapat keburukan dan kebaikan sekaligus, tetapi tidak akan 

berubah menjadi  yang profan.  Dalam konsep demikian, maka konsentrasi utama 

agama terletak  pada yang sakral tersebut dan upacara keagamaan dimaksudkan 

untuk mendekati yang sakral.  

 Dari penjelasan diatas, peneliti melihat terdapat proses pergeseran dari doa 

yang bersifat sakral ke profan. Pergeseran ini dilihat dari bagaimana para donatur 

dan pemilik panti asuhan memaknai ritual doa bersama yang mereka telah 

dilaksanakan. Doa bagi para donatur dan pengurus tidak lagi hanya bersifat 

mendekatkan diri pada yang sakral yakni Tuhan, melainkan ada hal lain yang 

mendasari mereka melakukan ritual agama. Hal lain yang dilihat peneliti adalah 

doa sebagai ritual perantara bagi kedua pihak untuk mencapai tujuan mereka yang 

                                                           
4
 Dalam (Durkheim 1995) 
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bersifat non ekonomi dan ekonomi. Dari sini lah peneliti melihat doa sebagai 

suatu hal dipertukarkan oleh kedua pihak yakni donatur dan pengurus panti 

asuhan. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Pertukaran Sosial George C. Homans 

George Casper Homans lahir di Boston Massachusetts tanggal  11 Agustus 

1910. Meninggal di Cambridge Massachusetts pada tanggal 29 Mei 1989. Ia  

adalah  seorang  sosiolog  Amerika  dan  salah satu inisiator sosiologi teori 

perilaku dan teori pertukaran. Homans terkenal karena penelitiannya mengenai 

perilaku sosial  dan karya-karyanya, termasuk Human Group,  Social Behavior: 

Its Elementary Forms. Teori pertukaran dan berbagai  proposisi  digunakan  untuk  

menjelaskan perilaku sosial. Dalam sosiologi dan psikologi sosial,  Homans 

dianggap sebagai salah satu teori sosiologis utama pada periode dari tahun 1950 

hingga 1970-an. 

Homans masuk Harvard College pada tahun 1928 dengan mengambil 

konsentrasi dalam bahasa Inggris dan sastra Amerika. Dengan tinggal di 

lingkungan dimana sangat menyadari  hubungan  sosial, Homans  menjadi  

tertarik pada sosiologi. Dari tahun 1934 sampai 1939 ia merupakan seorang Junior  

Fellow dari masyarakat terbentuk baru penerima beasiswa di Harvard, melakukan 

berbagai studi di berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi dan sejarah.  

George C. Homans  memulai karir dalam tradisi fungsionalisme struktural.  

Karyanya  yang terkenal  adalah  The Human Group  (1950) membicaraka sekitar 
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konsep sistem yang abstrak menganai kelompok-kelompok dan menitik beratkan  

pada komposisi struktural dan operasi kelompok. Bagi Homans, semua 

masyarakat terorganisir kedalam sistem berdasar sistem sosial  yang  terkecil  

yaitu kelompok. Homans pada awalnya mencoba mengkritik karya salah satu 

sosiolog klasik yakni Emile Durkheim. Bagi Durkheim sosiologi merupakan 

disiplin yang bebas dan tidak bisa dijelaskan oleh psikologi. Homans tidak 

sepakat dengan pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa semua penjelasan  

perilaku sosial menyangkut masalah psikologis. 

Homans kemudian mencoba membawa individu kedalam analisa  sosiologi 

dengan menggunakan perilaku untuk menjelaskan struktur sosial. Walaupun ia 

menggunakan proposisi perilaku sebagai pengganti konsep fungsionalisnya tetapi 

Homans mencoba melampaui apa yang disampaikan Merton yang menurutnya 

tidak mencoba mengembangkan teori proposisionalnya. Teori pertukaran Homans 

pada dasarnya berasumsi bahwa orang  terlibat dalam perilaku untuk memperoleh 

ganjaran atau menghindari hukuman atau reward dan punishment. Teori  ini 

dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis dimana orang menyediakan barang atau 

jasa dengan mengharap imbalan memperoleh barang  atau jasa yang diinginkan 

entah itu setara ataupun tidak setara nilainya.  

Hal diatas pula yang pada penelitian ini coba peneliti lihat dan analisa lebih 

dalam. Sejauh mana para donatur dan pengurus panti asuhan berusaha 

mendapatkan ganjaran dan bagaimana bentuk ganjaran yang didapat. Selain itu, 

hukuman atau hal-hal apa yang coba kedua pihak hindari dengan mengadakan doa 
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bersama di panti asuhan. Lebih dalam lagi, peneliti ingin melihat seberapa besar 

aspek ekonomi yang dipertukarkan oleh kedua pihak dalam pelaksanaan doa 

bersama yang rutin dilaksanakan. 

Adapun asumsi teori ini adalah interaksi sosial sebenarnya sama dengan 

transaksi ekonomi. Namun Homans menjelaskan bahwa bagi teori pertukaran,  

pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat materi 

atau uang saja, namun juga dapat hal-hal bersifat emosional ataupun tidak nyata. 

Pada penelitian ini, hal yang dapat menjadi contoh yakni para donatur tidak hanya 

melakukan doa bersama sebagai wujud melaksanakan ritual keagaamaan namun 

juga imbalan lain berupa gugurnya kewajiban ekonomi dan agama yang 

menimbulkan kenyamanan dan kepuasan hati. 

Homans kemudian menjelaskan proses pertukaran dengan lima proposisi  

yaitu proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi. Dalam 

merumuskan proposisi-proposisi tersebut ia mencoba saling mengkaitkan 

proposisi tersebut dalam sebuah teori pertukaran sosial. Ia juga menjelaskan 

bahwa kelima proposisi tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

Adapun  kelima  proposisi itu adalah (Poloma 2004) : 

1. Proposisi Stimulus  

“Jika  di  masa  lalu  terjadi  stimulus  yang  khusus,  atau  seperangkat  

stimuli merupakan peristiwa dimana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, 

maka semakin  mirip  stimuli  yang  ada  sekarang  ini  dengan  yang  lalu  itu,  
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akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang agak 

sama (Homans, 1974 : 22-23).”  

Proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan 

atau tingkah  laku  tertentu  dan  kemungkinan  terjadinya  peristiwa  yang  sama  

pada waktu sekarang. Makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku 

seseorang memberikan  ganjaran  terhadap  tingkah  laku  orang  lain,  makin  

sering  pula orang lain itu mengulang tingkah lakunya itu.  

Proposisi stimulus ini menengahkan pada objek atau tindakan yang 

memperoleh ganjaran yang diinginkan. Dalam (Poloma 2004) ilustrasi proposisi 

stimulis pada penelitian ini dicontohkan dengan dimasa yang lalu, kedua donatur 

mendapatkan stimulus berupa pengalaman menjadi anak yatim piatu, serta 

stimulus berupa ilmu agama mengenai anak yatim yang menjadikan mereka 

melaksanakan doa bersama dimasa sekarang. 

2. Proposisi Nilai  

“Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang 

melakukan tindakan itu (Homans, 1974 : 25)”. Proposisi ini memberikan arti atau 

nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. makin 

bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain  yang ditujukan kepadanya 

makin besar kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkahlakunya  

itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan hukuman yang merupakan hasil dari 

tindakan yang telah dilakukan. Yang lebih ditekankan pada proposisi nilai yakni 

dimana orang menginginkan ganjaran atau reward yang diberikan oleh stimulus. 
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3. Proposisi Deprivasi Satiasi 

 “Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu 

ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan 

setiap unit  ganjaran  itu”. Proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang 

menerima ganjaran dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan 

yang  dilakukan  berikutnya. Pada penelitian ini, segala sesuatu yang telah dicapai 

para donatur menjadikkannya jenuh dan mencoba mencari hal lain yang bersifat 

lebih besar dan berharga dibanding dengan yang telah mereka miliki. 

4. Proposisi Sukses  

“Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu  

memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu (Homans, 

1974;16)
5
“. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh 

ganjaran, maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut. Homans 

menyatakan bahwa bila seseorang memperoleh ganjaran (atau menghindari 

hukuman) maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. 

 

5. Proposisi restu Agresi 

 Bila tindakan  seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya 

atau menerima  hukuman  yang  tidak  diinginkannya  maka  ia  akan  marah.  Ia 

cenderung  menunjukkan  perilaku  agresif  dan  hasil  perilaku  tersebut  bernilai 

baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang  

                                                           
5
 Sebagaimana dikutip dalam (Poloma 2004) halaman 61 
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diperkirakan  atau  tidak  memperoleh  hukuman  yang  diharapkannya, maka  ia  

akan  merasa  senang.  Proposisi  ini  melihat  bahwa  makin  dirugikan seseorang  

dalam  hubungannya  dengan  orang  lain,  makin  besar  kemungkinan orang 

tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah. 

 Dalam  memahami  proposisi  yang  dimaksud  di  atas  perlu  diperhatikan 

bahwa (Ritzer, 1985 : 92)
6
 : 

a.  Makin  tinggi  ganjaran  (reward)  yang  diperoleh  atau  yang  akan  diperoleh 

makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. 

b.  Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman yang akan diperoleh maka makin 

kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Homans menyatakan 

bahwa teori pertukaran dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku manusia di 

ruang lingkup mikro.  

 Berbeda dengan teori pertukaran sosial milik Peter M. Blau yang lebih 

memperluas prinsip-prinsip Homans untuk menjelaskan kelahiran strukur-struktur 

sosial yang lebih besar (Poloma, 2000 : 76). Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan Teori Pertukaran Homans pada penelitian kali ini. Hal ini 

dikarenakan ruang lingkup yang digunakan peneliti berada pada ranah mikro, 

serta bersifat individual. 

                                                           
6
 Dalam (Wardani 2016) 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir ini menjelaskan mengenai cara berfikir peneliti dalam 

rangka melakukan penelitian mengenai pertukaran sosial yang terjadi dalam 

kegiatan doa bersama yang dilaksanakan di Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo. 

 Pertukaran sosial yang ada terjadi antara pengurus panti asuhan dan 

donatur utama melalui doa bersama yang diselenggarakan atas permintaan 

donatur. Nantinya pertukaran sosial yang terjadi akan dijelaskan melalui teori 

pertukaran sosial oleh Homans, yang menunjukkan adanya hubungan sosial dan 

pertukaran yang bersifat ekonomis didalamnya. Pertukaran sosial nantinya dapat 

diketahui melalui pengetahuan dari pengurus dan donatur mengenai kegiatan doa 

bersama, arti, dan fungsinya bagi masing-masing. Serta bagaimana latar belakang 

para donatur melakukan doa bersama. Selain itu tanggapan dari pengurus dan 

donatur akan kegiatan doa bersama juga dapat menunjukkan pertukaran sosial 

yang terjadi, serta pertukaran sosial dalam perasaan yang dialami pengurus dan 

donatur ketika dilaksanakan dan atau setelah doa bersama dilaksanakan. 
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Gambar 1 Kerangka Berfikir 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau keseluruhan, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moelong 

2012).  

Penelitian kualitatif menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, ataupun deskripsi tentang suatu fenomena yang 

mengutamakan data, serta disajikan dalam bentuk narasi (Prof. Dr. Endang Widi 

Winarni 2018). Karena kualititatif berupaya menemukan penjelasan atas sebuah 

fenomena secara holistik maka jenis ini dirasa tepat dalam menjelaskan praktik 

pertukaran sosial yang terjadi di Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo yang menjadi pokok 

bahasan utama dari peneliti. Selain itu obyek  penelitian secara kualitatif  dilihat  

sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki pikiran dan perasaan (Moelong 2012), 

sehingga hal ini mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan 

keabsahan data yang diberikan oleh informan.  

Data penelitian kualitatif nantinya mencakup beberapa hal diantaranya : 

1. Deskripsi yang detail terkait situasi, kegiatan, ataupun fenomena tertentu 

baik yang menyangkut manusianya maupun interaksinya. Hal ini 

diimplementasikan peneliti dalam melihat bagaimana interaksi yang terjalin antara 
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pemilik panti asuhan dan donatur dalam menjelaskan sedekah dan doa bersama 

yang dilakukan di Panti Asuhan „X‟. 

2. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman 

padangannya 

3. Cuplikan dari dokumen, laporan, arsip, dan sejarah 

4. Deskripsi yang detail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah 

yang muncul berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai praktik pertukaran sosial pada kegiatan sedekah dan doa bersama yang 

ada di panti asuhan „X‟ Sidoarjo secara mendalam dan komprehensif.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian terkait pertukaran sosial kesalehan ini dilaksanakan di salah satu 

panti asuhan yang terletak di pusat kota Sidoarjo, namun terkait keamanan dan 

permintaan informan maka dalam penelitian kali ini tidak disebutkan secara pasti 

lokasi penelitian. Peneliti menggunakan istilah „X‟ dalam penyebutan lokasi 

penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak Agustus 2017.  

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti memilik lokasi penelitian di 

Panti Asuhan „X‟ Sidoarjo ini. Pertama, berdasarkan beberapa berita online yang 

ada dapat dilihat di internet panti asuhan ini merupakan tempat dimana lebih dari 

70% anak asuhnya merupakan anak terlantar yang berada direntang usia 0 bulan-

15 tahun. Artinya besar kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh pihak pengurus 
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setiap harinya baik untuk kebutuhan pangan ataupun pendidikan. Kedua, terdapat 

beberapa berita yang beredar baik secara cetak maupun online terkait panti asuhan 

ini dalam mengasuh anak-anak asuhnya. Sehingga akan sangat menarik untuk 

mengetahui bagaimana interaksi yang terjalin antara pengurus dan donatur yang 

rutin memberikan bantuan. 

3.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan di panti asuhan X Kota Sidoarjo, bertujuan 

untuk mengetahui praktik pertukaran sosial pada kegiatan doa bersama baik 

sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan doa bersama. Peneliti 

memberikan batasan pada kedua kegiatan ini dikarenakan donatur yang terdaftar 

menjadi donatur utama rutin memberikan bantuan berupa bahan-bahan pokok dan 

juga sering mengadakan doa bersama di panti asuhan. Oleh karenanya penelitian 

ini nantinya akan berfokus pada dua donatur utama sebagai pihak yang meminta 

dilaksanakannya doa bersama.  

Sedangkan pada tataran epistimologi, peneliti menerapkan batasan konsep 

yang digagas oleh George C. Homans terkait pertukaran sosial. Teori Pertukaran 

Homans terkait reward, punishment serta proses pertukaran akan menjadi batas 

dalam penelitian ini. Teori milik Homans akan membantu peneliti dalam 

menjelaskan bagaimana proses pertukaran yang terjadi serta memberi definisi 

yang jelas terkait jenis ganjaran yang ingin didapat serta hukuman yang ingin 

dihindari oleh kedua pihak, baik para donatur ataupun pengurus panti asuhan. 
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3.4 Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan 

pada penelitian kali ini adalah Nonprobabilitu Sampling terkhusus purposive 

sampling. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Prof. Dr. Endang Widi Winarni 2018). 

Sedangkan purposive sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel 

dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, sebagai contoh informan yang 

dianggap paling tahu mengenai apa yang diharapkan atau mungkin berposisi 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau 

situasi sosial yang akan diteliti. 

Informan pada penelitian kali ini sebanyak tiga orang informan kunci, yakni 

satu orang merupakan pemilik dan pengelola panti asuhan (G) dan dua orang 

sisanya merupakan donatur utama (Bapak KW dan Ibu P) yang setiap harinya 

mengirimkan bantuan dan beberapa kali melaksanakan doa bersama. Pada 

penelitian kali ini nama dari masing-masing informan disamarkan atas permintaan 

para informan.  

Alasan peneliti memilih ketiga orang informan tersebut diantaranya, G 

merupakan pihak yang mengatur segala bentuk keuangan yang berputar di Panti 

Asuhan. Setiap harinya, G yang akan membelanjakan keperluan anak-anak yang 

ada di panti asuhan baik itu untuk keperluan makan maupun akomodasi anak-anak 

menuju sekolah. Dari informan G, peneliti memperoleh data gambaran umum 

panti asuhan dan bagaimana G berpendapat terkait doa bersama. Pada akhirnya 
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informasi yang didapatkan dari informan G banyak dijadikan referensi bagi 

penulisan di bab empat serta bab lima penelitian ini. 

Informan selanjutnya yakni Bapak KW dan Ibu P yang merupakan donatur 

utama. Donatur KW sendiri merupakan seorang pengusaha yang bergerak di 

bidang pengiriman dan logistik. Sementara donatur P juga merupakan seorang 

pengusaha yang bergerak di bidang kuliner. Keduanya merupakan warga sidoarjo 

yang tinggal disekitar panti asuhan. Jarak rumah keduanya dengan panti asuhan 

kurang dari 10 kilometer. Setiap harinya donatur KW akan mengirim bubur 

kacang hijau untuk anak-anak dan pengurus panti. Selain itu, beberapa kali Bapak 

KW dan Ibu P memberikan bantuan berupa kendaraan roda empat, bantuan 

renovasi, serta uang tunai.  

Pertimbangan lainnya memilih kedua donatur ini adalah, donatur lainnya 

yang ada di panti asuhan tidak serutin kedua donatur diatas dalam memberikan 

bantuan. Dari kedua informan ini peneliti mendapatkan informasi mengenai 

pertukaran sosial yang terjadi, sehingga penulisan substansi bab lima banyak 

diperoleh dari kedua informan ini. 

Selanjutnya terdapat beberapa informan tambahan yang berasal dari panti 

asuhan yakni tiga pengurus panti asuhan lainnya, satu diantaranya seorang 

pengasuh dan dua sisanya merupakan pengurus sekretariat. Dari ketiga informan 

tambahan ini peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana alur 

pelaksanaan doa bersama secara teknis maupun substantif. Selain alur 

pelaksanaan doa bersama, dari ketiga informan ini peneliti mendapatkan informasi 
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terkait sejarah serta gambaran umum panti asuhan. Sehingga kedua informan ini 

banyak membantu substansi penulisan pada bab empat. 

Selain informan tambahan dari panti asuhan, peneliti juga memilih informan 

dari pihak donatur diantaranya L yang merupakan karyawan dari donatur KW. 

Melalui informan L, peneliti mendapatkan informasi terkait perusahaan yang 

dimiliki dan diajalankan KW. Sehingga informasi terkait perusahaan KW 

nantinya dapat memperlihatkan bagaimana hubungan antara aktivitas perusahaan 

dengan latar belakang dilaksanakannya doa bersama. Informasi yang didapatkan L 

membantu penulis untuk memperkuat temuan dan analisa yang ada di bab lima 

atau pembahasan pada penelitian ini.  

Selama proses penentuan informan dan pelaksanaan wawancara, peneliti 

mengalami beberapa kesulitan. Diantaranya pada saat penentuan informan, G 

selaku pemilik panti asuhan tidak bersedia untuk melakukan wawancara. 

Sehingga pada akhirnya peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur 

dan rahasia. Sedangkan dalam mencari data donatur, peneliti mengalami kesulitan 

dimana pengurus panti asuhan tidak mau memberi data donatur. Sehingga 

diperlukan proses yang tidak sebentar yakni kurang lebih enam bulan untuk dapat 

mengetahui data donatur. Hingga akhirnya peneliti secara tidak sengaja 

mendapatkan data donatur dari salah satu pengurus melalui percakapan yang tidak 

tersrtuktur.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari sebuah peneltian adalah mendapatkan data 
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(Prof. Dr. Endang Widi Winarni 2018). Nantinya data yang diperoleh dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, sumber, maupun cara. Setting penelitian ini 

didapatkan dengan peneliti berbaur dengan informan khususnya G yang dilakukan 

setiap seminggu sekali.  

Dari segi sumber data, peneliti mengambil dua sumber data yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara 

serta catatan lapang selama melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder 

didapatkan dari beberapa tulisan dan berita yang telah dikumpulkan peneliti. 

Selanjutnya teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan peneliti yakni 

Observasi, Interview, dan Dokumentasi. 

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution dalam Prof. 

Dr. Endang Widi Winarni 2018). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

yakni observasi partisipatif yang artinya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Partisipasi yang dilakukan peneliti disini bersifat moderat, artinya peneliti dalam 

proses pengumpulan data ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan 

namun tidak semua (Prof. Dr. Endang Widi Winarni 2018). Peneliti berpartisipasi 

melakukan kegiatan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali yakni mengajar 

bahasa inggris dan mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan bagi anak-anak 

asuh.  

Teknik pengumpulan data selanjutnya yakni wawancara, peneliti memilih 

menggunakan dua teknik wawancara yang diterapkan dalam mewawancara 

pengurus dan donatur. Dalam melakukan wawancara dengan para pengurus panti 
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asuhan, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal 

ini dikarenakan, para pengurus panti asuhan cenderung tidak ingin melakukan 

wawancara dengan pihak luar panti asuhan. Sehingga proses wawancara 

dilakukan ketika peneliti melakukan kegiatan di panti asuhan setiap minggunya. 

Serta daftar pertanyaan akan berkembang sesuai dengan apa yang ada di lapang. 

Sedangkan untuk proses wawancara dengan para donatur, peneliti menggunakan 

teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyusun instrumen 

pertanyaan dan melakukan janji bertemu sebelumnya 

Teknik pengumpulan data yang terakhir yakni melalui dokumentasi, 

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Prof. Dr. Endang 

Widi Winarni 2018). Dokumentasi nantinya dapat berupa tulisan, gambar, 

ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi yang ada berupa gambar dan beberapa dokumen yang berasal dari 

pihak panti asuhan maupun pihak donatur.. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Patton (Moelong 2012), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi 

tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis 

data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Burhan Bungin 

2003), sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data (Data Collection), Pengumpulan data merupakan bagian 

integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.  

2. Reduksi Data (Data Reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan 

data/informasi yang tidak relevan.  

3. Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.  

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification) 

merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data 

yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya 

berlanjut, berulang dan terus-menerus.  
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Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan 

dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di 

lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi 

3.7 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu 

keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong 2012). Dalam memenuhi 

keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber.  

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moelong 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan yang lainnya. 

dari perbandingan ini dapat membantu peneliti dalam melakukan analisa data dan 

menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Panti Asuhan X  

Gambar 2. Panti Asuhan X Sidoarjo 

 

Panti asuhan X didirikan oleh G (nama samaran) pada tahun 1989 tepat 

setelah ia menyelesaikan studi Sekolah Menengah Atas. Pada awal berdirinya 

panti asuhan, G berniat untuk membangun sebuah pondok pesantren dan bukan 

panti asuhan. Salah satu alasan utamanya mendirikan pondok pesantren yakni 

tekad untuk membuktikan bahwa meskipun berasal dari keluarga yang tidak 

mampu tapi tetap dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya, G 

mendirikan pondok pesantren di tanah seluas 25x5, yang berasal dari hasil 

pembagian warisan orang tuanya.  
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Sebelum benar-benar berdiri sebagai pondok pesantren, G memulainya 

dengan mendirikan panggung berbentuk seperti gubuk berukuran 3 x 4 dan pada 

saat itu disebut “Panggung Sholawat”. Panggung sholawat ini setiap minggunya 

diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan berupa dzikir ataupun tahlil yang pada 

awalnya diikuti oleh kawan-kawan G. Akhirnya setelah melalui banyak  

“panggung shalawat” masyarakat mulai mengenalnya sebagai pondok pesantren. 

Tahun 2005, G melihat sebuah berita tentang seorang bayi yang dibuang 

dan menjadi santapan anjing. Darisana, G kemudian  tergerak untuk merawat bayi 

dan anak-anak terlantar, yang tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tuanya. G  

menegaskan tidak akan menolak bayi yang diberikan padanya, bahkan apabila 

mendengar ada bayi yang dibuang oleh keluarga atau orang tuanya, G akan segera 

mencari dan membawa bayi itu meski berada di luar Kota Sidoarjo atau bahkan di 

luar Pulau Jawa. Selain mendatangi bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, 

G juga memperbolehkan bagi calon ibu yang mengandung dan menolak 

membesarkan bayinya namun tidak ingin melakukan aborsi untuk menginap 

sampai dengan bayi yang dikandungnya lahir. Yang kemudian bayi tersebut akan 

ditinggal di panti asuhan.  

Sejak dari situlah mulai terdapat anak yatim yang menjadi santri di pondok 

pesantren tersebut. Akhirnya bukan hanya dikenal sebagai pondok pesantren 

melainkan juga dikenal sebagai panti asuhan oleh masyarakat luas, membuat G 

menjadi orang tua asuh bagi anak yatim, piatu, dhuafa, dan anak terlantar. Oleh 
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karena itu membuat G menjadi penanggung jawab atas anak asuhnya dan 

menjalani hari-harinya sebagai “ayah” bagi anak asuh yang ada di panti asuhan X.  

Panti asuhan „X‟ dikenal sebagai panti asuhan yang menampung atau 

menerima bayi-bayi atau anak asuh yang tidak dikehendaki kehadirannya. Sebagai 

“ayah” bagi anak asuh di panti asuhan „X‟, G bertanggung jawab menyediakan 

kebutuhan bagi anak asuh seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, serta 

pendidikan. Dalam menjalankan perannya sebagai ayah bagi anak asuh di panti 

asuhan „X‟, G dibantu oleh istrinya yaitu U juga beberapa santri dewasa.  

Panti asuhan „X „menjadi penghubung antara pasar dan kampung, jika 

dilihat dari luar akan tampak bangunan fisik panti asuhan „X‟ menuri model Islam 

klasik, dimana bangunannya terdiri dari ruang kantor kesekertariatan, panggung 

dzikir yang digunakan untuk shalat berjamaah dan berdzikir bersama, ruang 

tempat menerima tamu yang melakukan kunjungan atau tempat ketika ada acara-

acara khusus. Selain itu, juga tentunya juga terdapat tempat tidur untuk anak asuh 

yang tinggal di panti asuhan X. 
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 4.2 Struktur Kepengurusan Panti Asuhan X 

Gambar 3 Struktur Kepengurusan di Panti Asuhan X 

 

Sumber : Wawancara dengan pengurus Panri Asuhan 

Struktur kepengurusan di panti asuhan X terdiri dari penasehat, sekertaris, 

bendaraha, bidang pendidikan, bidang sarana prasarana, dan humas. Terdapat 

pengurus yang tinggal di panti namun ada juga pengurus yang setiap 3 hari sekali 

pulang ke rumahnya dan tidak menetap di panti. Berbeda dengan pengurus, 

penasehat atau pengasuh utama yang tinggal dalam artian menetap di panti karena 

merupakan pemilik dari panti asuhan X. oleh karena itu, panti asuhan X 

merupakan rumah bagi para penasehat.  

Penasehat merupakan pemilik wewenang tertinggi di panti asuhan X atau 

pengasuh utama dimana pengasuh utama merupakan pembina, pengendali, 

pengawas, serta penentu kebijakan di panti asuhan X. Penasehat atau pengasuh 

utama mempunyai hak untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan 

prinsip panti asuhan X.  Keputusan mengenai kegiatan di panti, program jangka 

pendek dan panjang mutlak berada di tangan penasehat yang sehari-hari dibantu 

oleh sekertaris dan bendahara terkait kegiatan di panti asuhan X.  

Penasehat atau Pengasuh 
Utama  

Bidang Pendidikan Bidang Sarana Prasarana  Bidang Humas  

Bendahara Sekertaris  
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Tugas seorang sekertaris yakni untuk mencatat ketika ada panti yang baru 

masuk ke panti asuhan X, bertanggung jawab dalam hal surat menyurat, Selain itu 

sekertaris juga bertanggung jawab mengawasi kegiatan anak asuh dan mengurus 

anak asuh ketika ada yang sakit.  Sedangkan bendahara di panti asuhan X 

bertanggung jawab memegang dana yang telah diamanahkan oleh penasehat 

untuk keperluan panti. Panti asuhan X tidak pernah meminta bantuan dari 

pemerintah terkait pendanaan untuk keperluan di panti. Dana yang masuk ke panti 

asuhan X didapatkan dari donatur tetap dan bantuan dermawan atau sukarelawan. 

Hal ini dikarenakan panti asuhan X tidak menerapkan apa yang disebut dengan 

pengajuan proposal dana atau sejenisnya.  

Dana yang masuk biasanya diterima langsung oleh penasehat setelah itu 

barulah diberikan kepada bendahara. Kemudian oleh bendahara, dialokasikan 

untuk keperluan pondok seperti makan, uang saku, pakaian, dan keperluan 

lainnya. Namun tak jarang juga penasehat memberikan uang saku maupun uang 

jajan secara langsung kepada anak asuh. Selanjutnya, seperti halnya dengan 

sekertaris, bendahara juga bertanggung jawab dengan kegiatan anak asuh secara 

umum dan pendidikan anak asuh.  

Selain sekertaris dan bendahara juga terdapat bidang-bidang tertentu dalam 

kepengurusan di panti asuhan X. Pertama, bidang pendidikan yang mengatur 

bagaimana jalannya kegiatan belajar dan mengajar pada anak asuh. Bidang sarana 

prasarana bertanggung jawab kepada penasehat dan membantu dalam penyusunan 

rencana atau program pengadaan sarana serta prasarana, mengkoordinasikan 

pendayagunaan sarana prasarana yang ada, mengelola pembiayaan alat-alat yang 
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digunakan untuk kegiatan pengajaran di panti asuhan X, mengelola perbaikan 

serta perawatan sarana prasarana di panti asuhan X. Bidang terakhir yakni bidang 

humas yang bertugas menyusun program semua kebutuhan santri, menjaga 

hubungan diantara anak asuh atau anak asuh demgan warga agar tetap kondusif.  

 

4.3 Anak Asuh di Panti Asuhan X  

4.3.1 Gambaran Anak Asuh di Panti Asuhan X  

 

Gambar 4 Anak Asuh di Panti Asuhan X Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

Jumlah anak asuh di panti asuhan X kurang lebih 200 anak tidak termasuk 

bayi. Penasehat di panti asuhan X yaitu G memberi anak asuh nama-nama 

beberapa tokoh seperti Soekarno, Soeharto, SBY, Megawati, Abdurrahman Wahid 

Habibie, Jusuf Kalla, Uaser Arafat, Benazir, Mandela, Obama, Prabowo, dan 

Wiranto. Harapannya dengan diberi nama yang sama dengan tokoh dunia, anak 

asuh di panti asuhan X juga dapat berpengaruh pada kemajuan dunia mengikuti 
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jejak para tokoh tersebut. Kebanyakan anak asuh di panti asuhan X berasal dari 

Jawa Timur dan Bali. Mayoritas anak asuh yang berasal dari Bali dititipkan di 

panti asuhan X karena ketidakmampuan ketidakmampuan keluarga dalam 

pemenuhan ekonomi atau disebut pengasuh sebagai “dhuafa”.  

Latar belakang anak asuh tentu berbeda-beda, terdapat anak asuh yang 

berasal dari hubungan di luar nikah maka dari itu kehadirannya tidak dikehendaki, 

terdapat anak asuh yang ditemukan di WC, bangunan tua, dan tempat sampah. 

Terdapat pula anak asuh yang dikirimkan oleh polisi dan orang lain, adapula anak 

asuh hasil dari “hunting” yang dilakukan oleh G sendiri. Namun, adapula anak 

asuh yang diantar dan dititipkan oleh keluarganya sendiri untuk tinggal di panti. 

Anak asuh yang sudah tinggal di panti asuhan X mulai dari bayi, kebanyakan 

sama sekali tidak mengetahui siapa ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, 

membuat pengasuh di panti asuhan X menyebutnya “anak sebatang kara” bukan 

yatim, piatu, maupun yatim piatu.  

Berbeda dengan anak asuh yang tinggal di panti asuhan X karena dititipkan 

oleh keluarganya, tentu anak asuh mengetahui siapa keluarganya, bahkan terdapat 

keluarga dari anak asuh yang datang berkunjung ke panti. Selain bayi yatim piatu 

dan terlantar, serta anak yatim piatu dan terlantar di panti asuhan X juga terdapat 

kaum dhuafa yang sudah dewasa, perempuan pasca melahirkan, dan para janda. 

Oleh karena itu membuat panti asuhan  X dilihat sebagai panti asuhan yang 

bertipe heterogen atau berbeda-beda. 
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4.3.2 Aktivitas Anak Asuh di Panti Asuhan X  

Setiap harinya aktivitas anak asuh akan dimulai pukul 04.00 WIB dan 

diawali dengan mandi serta salat Subuh berjamaah. Kemudian bagi anak asuh 

yang sudah bersekolah, aktivitas dilanjutkan dengan persiapan untuk pergi ke 

sekolah. Anak asuh yang sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar bersekolah 

di SD Gerbang Az-zahra Kahuripan. Diantar serta dijemput oleh pengurus 

menggunakan mobil. Setelah pulang sekolah, anak asuh kembali ke panti untuk 

beristirahat.  

 Aktivitas selanjutnya yang dilakukan anak asuh di dalam panti asuhan X 

adalah mengikuti kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah dan mengaji, 

sebagai kegiatan rutin bagi anak asuh di panti asuhan X. Selain itu, anak asuh juga 

diberikan waktu untuk bermain ketika sore hari sekitar pukul 15.30 WIB sampai 

dengan 17.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIB, anak asuh diwajibkan 

kembali ke kamar masing-masing karena sudah waktunya untuk tidur.  

Anak asuh yang berusia di atas 3 tahun tidur di kamar berdasarkan jenis 

kelamin yang sama dalam artian laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan 

perempuan. Oleh karena itu juga membuat, anak asuh laki-laki diasuh oleh 

pengasuh laki-laki dan anak asuh perempuan diasuh oleh pengasuh perempuan. 

Satu orang pengasuh biasanya mengasuh kurang lebih 14-15 anak asuh, dimana 

seorang pengasuh biasanya memberi “tanda” yang sama kepada anak asuhnya. 

Tanda tersebut dapat berupa kopiah yang dipakai anak asuh laki-laki ketika solat 

berjamaah atau engaji, dapat memperlihatkan siapa pengasuhnya.  
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4.3.3 Peran anak-anak dalam kegiatan doa bersama 

Anak-anak memiliki peran yang dapat dikatakan sebagai „center of point‟ 

dari keberlangsungan kehidupan panti asuhan. Hal ini dikarenakan pada kegiatan 

doa bersama dan atau pada pengunjung panti asuhan, tentunya datang untuk 

mengunjungi panti asuhan. Sehingga segala bantuan dan segala kegiatan tentunya 

ditujukan untuk anak-anak asuh di panti asuhan.  

Pada saat doa bersama berlangsung, anak-anak panti asuhan berperan 

sebagai objek yang digunakan sebagai sumber doa. Jika terdapat donatur atau 

pengunjung yang ingin melakukan doa bersama maka anak-anak akan 

dikumpulkan dan G akan memimpin doa bersama. Jumlah anak tergantung dari 

apa dan seberapa banyak bantuan atau makanan yang dibawa donatur ataupun 

pengunjung. Hal ini menurut pengurus panti guna menghindari saling iri diantara 

pengasuh yang lain. Nantinya jika donatu atau pengunjung membawa makanan, 

maka akan dibagi kepada anak-anak ataupun pengasuh. Jika membawa barang 

berupa kebutuhan pokok ataupun alat tulis maka akan disimpan di sekretariat. 

4.4 Aktivitas Pengurus Panti Asuhan 

Pengurus panti asuhan khususnya pemilik sekaligus pengelola utama yakni 

G dan Istri ketiga yang setiap harinya bertugas untuk mengatur segala kegiatan 

yang ada di panti asuhan. Kegiatan dipagi hari diawali dengan diadakannya sholat 

subuh berjamaan yang dipimpin oleh G dan dilanjutkan hingga sholat dhuha 

berjamaan yang diadakan pukul 06.30 WIB sebelum anak-anak berangkat menuju 

sekolah. Hal yang kemudian dilakukan G yakni mengantar sebagian anak-anak ke 

sekolah baik mereka yang bersekolah tingkat Sekolah Dasar maupun tingkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Sekolah Menengah Pertama. Hal ini tidak selalu dilakukan oleh G, Terkadang 

dilakukan bergantian dengan Pak A selaku pengurus kesekretariatan panti.  

Setelah mengantar anak-anak sekolah, maka G dan istri akan belanja ke 

pasar untuk membeli kebutuhan makan siang dan makan malam anak-anak asuh. 

Perputaran arus keuangan seluruhnya dikelola oleh G dan Istri. Setelah melakukan 

kegiatan belanja, G dan istri kemudian kembali ke panti. Terkadang G menghadiri 

undangan doa bersama diluar panti. Sedangkan istri ketiga G terkadang 

memimpin sholat dhuhur. Jika gus ataupun pengurus lainnya berhalangan. 

Kegiatan di sore hari biasanya dilakukan dengan mengaji bersama, dan 

terkadang diadakan doa bersama jika ada yang meminta. Namun dzikir bersama 

akan dilakukan setiap seminggu sekali. G dan Istri seringkali menghadiri 

undangan diluar panti dan seringkali mengajak beberapa anak asuhnya. 

4.5 Doa bersama sebagai kegiatan rutin 

Doa bersama akan diadakan oleh pengurus panti asuhan jika ada kunjungan 

atau permintaan dari donatur. Sedangkan para donatur utama cenderung 

mengadakan kegiatan doa bersama setiap satu hingga dua bulan sekali. Sehingga 

kegiatan ini dapat dikatakan diadakan rutin. Doa bersama diadakan biasanya pada 

pukul 4 sore hingga menjelang magrib tergantung dari jadwal yang tersedia dan 

permintaan dari donatur. Jika dilaksanakan pada hari minggu, maka waktu yang 

pelaksanaan akan menyesuaikan dengan permintaan donatur 

Apabila tidak ada donatur yang menginginkan doa bersama, maka di panti 

asuhan ini setiap kamis rutin diadakan dzikir bersama yang dipimpin oleh gus 

ataupun U.  Kegiatan doa bersama ini menurut salah satu pengurus Bapak A 
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biasanya akan dilaksanakan oleh donatur yang memberikan atau membawa 

bantuan entah berupa bahan makanan, ataupun makanan yang akan dimakan 

setelah doa bersama, dan juga uang. Donatur-donatur yang hanya berkunjung dan 

atau membawa barang yang dirasa tidak mencukupi untuk dibagikan kepada 

seluruh anak asuh maka cenderung tidak meminta melakukan doa bersama.  

Pengurus pun lebih jauh menyampaikan bahwa apabila ingin melakukan doa 

bersama hendaknya disesuaikan dengan kemampuan para donatur atau 

pengunjung yang ada yakni tidak ada paksaan harus sesuai dengan jumlah anak 

asuh yang ada di panti. 

4.6 Gambaran Umum Informan 

Penelitian kali ini memiliki tiga Informan yang akan menjadi informan 

kunci sekaligus informan utana. Hal ini dikarenakan untuk melihat pertukaran 

sosial, informan yang dirasa dapat menjawab pertanyaan penelitian yakni pada 

pengurus sekaligus pemilik panti asuhan serta dua donatur utama. Berikut adalah 

daftar informan yang akan membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. 

Tabel 2 Daftar Informan Utama 

Informan Peran/Tugas 

G Pemilik Panti Asuhan 

P Donatur Utama 

KW Donatur Utama 
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Informan pertama pada penelitian ini yakni pemilik panti asuhan G 

mendirikan panti asuhan setelah ayahnya meningggal dunia. Semenjak saat itu, ia 

dibantu ketiga istrinya memutuskan untuk mengurus panti asuhan dan sekolah 

dasar yang ia miliki. Sehari-hari G bertugas untuk mengatur segala kebutuhan 

bagi panti asuhan dan pondok pesantren. G sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, 

namun beberapa kali G menjadi seorang pedagang dengan menjadi perantara 

menjual mobil bekas milik teman ataupun orang yang sedang menjual kendaran 

yang ia miliki. Untuk menghidupi keseharian panti asuhan, G bergantung pada 

bantuan yang diberikan donatur dan pengunjung serta beberapa kali mengeluarkan 

uang milik pribadi.  

Informan kedua yakni P yang merupakan salah satu pengusaha di Sidoarjo. 

Usaha yang dimiliki P bergerak di bidang kuliner yakni memiliki satu rumah 

makan di daerah pusat Kota Sidoarjo. Jumlah karyawan yang dimiliki P berjumlah 

empat orang. Menurut hasil wawancara, omset yang didapatkan P setiap bulannya 

berkisar pada 7 sampai dengan 9 juta rupiah. P mulai menjadi donatur pada tahun 

2014 yang pada awalnya mengadakan acara doa bersama di kediamannya. 

Kemudian P rutin berkunjung untuk memberikan bantuan dikarenakan lokasi 

panti asuhan tidak begitu jauh dari rumahnya. Bantuan yang sering diberikan oleh 

P berupa bahan pokok dan beberapa kali melakukan renovasi di panti asuhan. 

Informan utama terakhir yakni KW, KW merupakan donatur utama yang 

setiap harinya mengirimkan bantuan. Setiap harinya KW berprofesi sebagai 

pengusaha tepatnya dibidang pengiriman dan logistik. Usaha yang dimiliki KW 
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berada di tiga kota yakni Karawang, Sidoarjo, dan Pasuruan yang berpusat di Kota 

Sidoarjo. Usaha yang didirikan sejak kurang lebih awal tahun 1990an telah 

memiliki CSR yang seringkali melakukan kegiatan sosial baik dikawasan Jawa 

Timur ataupun di wilayah lainnya. Setiap harinya KW akan mengirimkan bantuan 

berupa bubur kacang hijau yang akan dibagikan kepada seluruh anak-anak yang 

ada di panti asuhan. Selain memberikan bantuan berupa bubur kacang hijau, KW 

seringkali memberikan bantuan bahan pokok dan ikut merenovasi. Selain itu pada 

sekitar tahun 2013 KW memberikan bantuan berupa kendaraan roda empat 

kepada G yang diperuntukkan membantu mobilitas anak-anak dan membeli 

kebutuhan pokok anak-anak dalam skala besar.  

Selain ketiga informan utama, peneliti juga memilih empat informan 

tambahan. Yakni dua diantaraya merupakan pengurus panti asuhan, satu lainnya 

merupakan pengasuh panti asuhah, serta satu sisanya merupakan karyawan dari 

donatur KW. Dua pengurus panti asuhan yakni Pak A dan Pak Kumis (nama 

samaran) sehari-hari mengurusi keperluan administrasi dan teknis dari panti 

asuhan. Pak A dan Pak Kumis memiliki tugas untuk mendata setiap pengunjung 

yang datang dan bantuan apa saja yang diberikan. Mereka akan bertugas di 

sekretariat panti asuhan. Sedangkan Pak De merupakan pengasuh panti asuhan 

yang setiap harinya bertugas membersihkan panti asuhan serta mengasuh 

beberapa anak laki-laki disana.  

Selain membersihkan panti asuhan, Pak De seringkali mendapatkan tugas 

untuk mengantar anak-anak yang mengalami sakit, serta mengantarkan anak-anak 
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ke sekolah jika G tidak bisa mengantarkan. Dua informan tambahan yakni Pak 

Kumis dan Pak De telah menetap di Panti Asuhan „X‟ dalam kurun waktu lebih 

dari lima tahun. Sedangkan Pak A bertempat tinggal di kawasan Sidoarjo tepatnya 

di Kahuripan, namun akan datang ke Panti Asuhan setiap pukul 09.00 WIB 

sampai dengan pukul 18.00 WIB.  

Selain informan yang berasal dari panti asuhan, satu informan tambahan 

lainnya yakni L yang merupakan karyawan dari Donatur KW. L merupakan 

pimpiman CSR dari perusahaan yang dimiliki KW. Segala informasi serta 

kegiatan CSR  yang akan dilaksanakan akan diatur oleh L. Kegiatan yang 

seringkali dilakukan yakni bakti sosial, pengobatan, khitan masal, serta trauma 

healing bagi anak-anak dikawasan yang terjaid bencana. 
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BAB V  

PEMBAHASAN 

 

5.1 Pertukaran Sosial dalam Pelaksanaan Doa Bersama di Panti Asuhan ‘X’ 

Sidoarjo 

 Pertukaran sosial yang terjadi pada kegiatan Doa Bersama di Panti Asuhan 

„X‟ Sidoarjo oleh peneliti dijelaskan dengan bantuan teori pertukaran sosial yang 

disampaikan George C. Homans. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap tiga informan utama dan beberapa informan 

tambahan.  

Pada kegiatan doa bersama ini, pertukaran sosial telah terjadi bahkan 

sebelum doa bersama dilaksanakan. Dimulai dengan pertukaran pengetahuan 

agama terkait manfaat doa dari anak yatim. Pertukaran tersebut merupakan 

stimulus yang kemudian menjadi sebuah nilai yang penting bagi kedua donatur 

dan menjadi salah satu alasan melaksanakan doa bersama.  

Selain pertukaran pengetahuan agama, nyatanya salah satu donatur tidak 

hanya menggunakan doa bersama sebagai sebuah wadah melakukan pertukaran 

yang bersifat non materi. Donatur KW menggunakan alasan yang sangat 

ekonomis dalam menjalankan doa bersama yang sudah dilakukan. Hal ekonomis 

yang mendasari dilaksanakannnya doa bersama yakni menjadi salah satu kegiatan 

CSR dari perusahaan yang dimiliki KW. Begitu pula dengan donatur P yang 

beralasan melakukan doa bersama sebagai salah satu perwujudan melakukan 

kewajiban berzakat bagi umat Islam. 
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Aspek ekonomis ini menjadi salah satu aspek dasar terjadinya dan terus 

berlangsungnya doa bersama hingga saat ini. Hal yang kemudian terjadi dan 

dipertukarkan setelah aspek ekonomi ternyata menimbulkan aspek non ekonomi. 

Hal ini terwujud dalam pernyataan kedua donatur yang mengatakan kejenuhan 

akan apa yang sudah didapat baik secara materil maupun emosional ikut serta 

melanggengkan keinginan kedua donatur untuk melaksanakan doa bersama di 

Panti Asuhan „X‟. Seluruhnya kemudian bermuara pada dicapainya ketenangan 

hati sebagai sesuatu yang dicari oleh kedua donatur. Paparan lebih lengkap terkait 

praktik pertukaran sosial yang terjadi pada kegiatan doa bersama di Panti Asuhan 

‟X‟ Sidoarjo dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 

 

5.1.1 Pertukaran Pengetahuan Agama sebagai Stimulus 

 Sebelum memutuskan melakukan sesuatu, individu terlebih dahulu telah 

mendapatkan stimulus yang berasal baik dari dalam ataupun dari luar dirinya. 

Stimulus ini dapat berupa pengalaman-pengalaman baru maupun yang sudah 

terjadi yang terwujud melalui pengetahuan dan atau tindakan (Notoatmodjo 

2003). Pengetahuan sendiri merupakan mengingat materi yang sebelumnya telah 

dipelajari dan atau rangsang yang telah diterima (Aminudin 2016). Dalam 

kegiatan doa bersama, sebelum memutuskan melaksanakan doa bersama di Panti 

Asuhan „X‟, kedua donatur utama telah mendapatkan stimulus berupa 

pengetahuan agama khususnya mengenai manfaat doa bersama khususnya doa 

yang dipanjatkan oleh anak yatim. 
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 Pengetahuan-pengetahuan agama mengenai doa atau manfaat doa dari 

anak yatim piatu didapatkan donatur dari beberapa pihak. Namun peneliti melihat 

bagaimana G memiliki andil yang cukup besar dalam pertukaran pengetahuan 

agama terkait manfaat doa bersama. Dua donatur utama di panti asuhan ini 

memiliki selisih waktu yang tidak jauh berbeda ketika pertama kali mengunjungi 

panti asuhan „X‟ namun keduanya memiliki pengetahuan yang berbeda terkait 

panti asuhan doa dari anak yatim. 

Pendapat yang diutarakan informan P : 

“ya kita kan sebagai muslim wajib berdoa. Rona juga pasti 

paham lah ya, berdoa itu untuk apa. Kalau buat tante, doa ya 

semacam senjata. Semacam keinginan-keinginan yang kita 

panjatkan sama Allah.” (Wawancara Informan P, 28 Januari 

2019, 15.35 WIB) 

 

 Lebih lanjut P menambahkan bahwa pengetahuan mengenai manfaat doa 

anak yatim sedikit banyak didapatkan dari G, pemilik panti asuhan. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan P : 

“iya, saya sering sekali sharing karna semakin tua begini 

apasih ron yang dicari. Memang pengen lebih dekat dengan Allah. 

Pengen sudah berbagi saja. Kan hati juga tenang. Daripada 

belanja yang neko-neko, mending uangnya dikasih ke yang 

membutuhkan. Lebih bermanfaat, pahalanya dapet, manfaatnya 

dapet.” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 15.35 WIB) 

 

P menambahkan : 

“Sharingnya macem-macem ron. Karna aku kan ibaratnya 

pemula. Jadi sering banget memang tanya-tanya sama G. Kalo lagi 

waktunya banyak ya gimana kita bisa jadi orang yang agamanya 

bagus. Terus apa yang bisa dilakukan supaya hidup tu lebih 

bermanfaat.” 
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“kalo soal anak yatim, ya jelas gimana G mengelola panti 

asuhannya. Terus piye kok bisa ikhlas mengasuh. Kan ga gampang 

ron, sama gimana luar biasanya doa anak yatim untuk kita semua. 

Khususnya muslim ya” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 

15.35 WIB) 

 

 Hasil wawancara ini menunjukkan bagaimana G selaku pemilik panti 

asuhan menjadi salah satu pihak yang ikut serta dalam mempertukarkan 

pengetahuan kepada P terkait keutamaan doa anak yatim. Pertukaran sosial yang 

terjadi antara pengurus panti asuhan dengan donatur terkait pengetahuan 

mengenai doa bersama dapat dikatakan baik pada tahap ini. Dimana donatur P 

dengan sukarela menerima pengetahuan itu dan didukung atas pengetahuan yang 

didapat tidak hanya di panti. P cenderung mendapatkan pengetahuan mengenai 

keutamaan doa melalui hal-hal yang dibagikan G kepada P dalam beberapa 

kesempatan. 

 Pendapat yang sama diutarakan oleh KW, donatur utama lainnya. KW 

mengatakan : 

“setauku itu doa anak yatim itu multajab, apa itu... dikabulkan 

lebih cepat sama Allah. Dan yo aku memang meyakini itu ron, dan 

ya itu kejadian bantuan Allah memang selalu nyata. Wes aku gausa 

minta, dikasih lebih. Kecuali istri yo ga lebih, siji wae” 

(Wawancara Informan KW, 28 Januari 2019, 10.00 WIB) 

 

Donatur KW memiliki sumber pengetahuan yang sedikit berbeda 

mengenai keutamaan doa anak yatim jika dibandingkan dengan yang dimiliki P. 

KW mengatakan bahwa pengetahuan mengenai doa anak yatim ia dapatkan atas 

dasar pengalaman yang ia dapatkan langsung. KW berpendapat bahwa sejak ia 

duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama ia telah menjadi anak yatim. Hal ini 
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menurut dia menjadi salah satu dasar bahwa anak yatim piatu merupakan salah 

satu pihak yang wajib ia bantu ketika ia sudah memiliki banyak uang. Pendapat 

KW mengenai hal ini disamapaikan melalui wawancara : 

“hmm nggak juga sih ron, aku ngrasa ini yang aku punya tu 

buat apa. Aku cari-cari, buat apa ya anak-anak insyaAllah sudah 

lah terpenuhi. Apalagi gitu, ya akhirnya aku belajar aku mulai lah 

kayaknya cukup sekarang wes waktunya mendekatkan diri sama 

Allah. Dan ya itu, yang membutuhkan bantuan kan ya pasti mereka 

yang apa ya memang butuh bantuan to. Dan menurutku anak-anak 

khususnya yatim piatu itu butuh banget dan lagi memang aku juga 

dulu sejak smp kan wes gapunya ibu. Ya itu aku ngrasa, anak yatim 

yang memang butuh dan padahalnya buat kita luar biasa kan.” 

(Wawancara Informan KW, 28 Januari 2019, 10.00 WIB) 

 

Pendapat ini mendapat justifikasi dari G selaku pemilik panti asuhan yang 

ketika P maupun KW bertemu dengan G saat doa bersama maupun diluar doa 

bersama seringkali G memberikan pengetahuan agama mengenai pengalamannya 

dalam mengurus panti asuhan dan manfaat yang didapat dari mengurus anak 

yatim. Dari pendapat KW dan P diatas, dapat ditarik sebuah pembahasan bahwa 

pihak pengurus panti asuhan khususnya G berperan aktif dalam menambah 

pengetahuan agama terkait manfaat doa dari anak yatim. Hal ini peneliti alami 

ketika berada di lapang dan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan G. G 

mengatakan : 

“ya begitu memang mbak, saya kadang-kadang juga ga ngiro 

gitu. Ngasuh anak 200 lo tapi alhamdulillah sehari saja gapernah 

kekurangan. Pasti ada saja yang bantu, kan memang Allah sudah 

menjanjikan kepada umatnya. Yang membantu mereka yang 

membutuhkan maka akan kupermudah segala urusannya. Kan 

begitu. Kan memang jangan lah kau menghardik anak yatim. Kan 
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begitu larangannya” (Wawancara Informan G, 10 November 2018, 

16.18 WIB) 

G menambahkan : 

“nah iya bisa, nanti doa bareng-bareng sama anak-anak disini. 

Kita kumpulkan semua terus doa. insyaAllah nanti pasti Allah 

kabulkan. Anak-anak disini kan kasian mba. Masih kecil udah 

gapunya bapak gapunya ibuk. Gak neko-neko. Allah pasti kan 

seneng dengan hambanya yang membantu sesama. Ibarat 

kendaraan ya mba, apa yang diberikan itu ya ibarat kendaraan. 

Pasti membantu kita untuk mendapat hal-hal baik, insyaAllah 

surga balasannya. Ya kan. Makin tabungan amal baiknya kita 

banyak, makin kendaraannya itu bagus. Njih to” (Wawancara 

Informan G, 10 November 2018, 16.18 WIB) 

 

Pertukaran sosial antara donatur utama dengan pengurus panti asuhan 

terkait pengetahuan agama mengenai manfaat doa bersama khususnya dari anak 

yatim piatu menunjukkan hubungan sosial yang baik. Dimana G ikut membangun 

kesadaran para donatur akan pentingnya membantu sesama khususnya anak yatim 

serta bagaimana manfaat yang akan diperoleh jika mendapatkan doa dari anak 

yatim piatu. Pengetahuan yang didapatkan oleh kedua donatur tidak serta merta 

dibentuk dalam waktu yang singkat. Stimulus pengetahuan ini didapatkan dengan 

terus menerus yang kemudian menimbulkan kesadaran baru bagi para kedua 

donatur. 

Sebagaimana KW dan P katakan, bahwa KW telah memiliki pengalaman 

akan menjadi anak yatim dan pengetahuan yang dibagikan oleh G mengenai 

manfaat anak yatim serta bagaimana mereka membutuhkan bantuan. Begitu pula 

yang disampaikan oleh P, dimana pengetahuan mengenai manfaat doa anak yatim 
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telah G bagikan sejak awal pertemuan mereka. Pengetahuan-pengetahuan yang 

ditransfer oleh G mengenai manfaat doa yang dipanjatkan anak yatim menjadi 

sebuah stimulus yang kemudian mengalami terus menerus disepakati dan 

dijalankan oleh para donatur. Sehingga, stimulus berupa pengetahuan ini 

kemudian oleh para donatur ditransformasikan menjadi sebuah nilai dan atau 

kesadaran baru yang penting dan ikut melanggengkan kegiatan doa bersama. 

Pengetahuan mengenai manfaat doa dari anak yatim ini kemudian peneliti 

lihat tidak hanya menjadi sebuah interaksi dan tukar informasi antara donatur dan 

penilik panti asuhan. Lebih dari itu, G mencoba untuk mempertukarkan hal yang 

bersifat non materi yang ia miliki yakni pengetahuan itu sendiri dengan sebuah 

peluang yang nantinya dapat berwujud hal yang bersifat materi. Temuan ini 

didasarkan atas segala pengetahuan yang coba diberikan oleh G kepada kedua 

donatur ataupun kepada pengunjung lainnya yang bermuara kepada saran untuk 

melakukan doa bersama di panti asuhan. 

Pengetahuan disini peneliti lihat sebagai salah satu hal dasar yang 

dipertukarkan oleh G kepada KW dan P. Namun peneliti juga melihat bahwa 

terdapat hal yang bersifat sangat ekonomis yang KW dan P tukarkan kepada G 

dalam kegiatan doa bersama ini. Sehingga terdapat perbedaan ketika kedua pihak 

mencoba membangun keinginan untuk melaksanakan doa bersama. Jika G selaku 

pemilik panti asuhan mencoba menukarkan pengetahuan yang ia miliki agar 

donatur melaksanakan doa bersama di panti asuhan, KW dan P memiliki hal yang 

sangat ekonomis hingga akhirnya mau melaksanakan doa bersama. Hal ini akan 

dijelaskan di sub bab selanjutnya. 
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5.1.2  Doa bagi Donatur P : Mengurangi Beban, Menghindari ketidaksukaan 

Jika pada sub bab sebelumnya peneliti menyatakan bahwa terdapat 

pertukaran yang bersifat non materi, dalam hal ini adalah pengetahuan yang 

dipertukarkan oleh pengurus panti asuhan kepada kedua donatur. Kemudian pada 

sub bab ini, peneliti melihat sebuah pertukaran yang bersifat ekonomis yang 

mendasari para donatur untuk melakukan doa bersama. Nyatanya pengetahuan 

terkait agama tidak menjadi satu-satunya alasan para donatur melakukan doa 

bersama. 

Saat doa bersama berlangsung, pengurus panti asuhan akan menanyakan 

keperluan memberikan bantuan. Apakah hanya ingin memberi bantuan atau ada 

hajat yang ingin dilakukan dan dipenuhi. Hajat disini sama dengan keinginan-

keinginan yang ingin dicapai. Melalui wawanncara yang dilakukan dengan kedua 

informan  utama, dijelaskan bahwa alasan pertama kali mereka melakukan doa 

bersama yakni memiliki acara diantaranya syukuran dan ulang tahun salah 

seorang anak dari salah satu donatur. Alasan-alasan selanjutnya para donatur 

melakukan doa bersama yakni sebagai wujud syukur kepada Allah. Kedua 

donatur sepakat bahwa doa dari anak yatim merupakan doa yang didengar oleh 

Allah, dan karena melaksanakan doa bersama mereka merasa mendapatkan 

manfaat yang luar biasa.  

Kemudian, Homans menjelaskan mengenai teori pertukaran yang ia buat 

bahwa dalam proses pertukaran manusia atau individu tidak hanya 

mempertukarkan hal yang bersifat materi saja namun mungkin untuk bertukar hal 

yang bersifat non materi sangat memungkinkan untuk terjadi (Poloma 2004). Hal 

non materi dijelaskan Homans sebagai sesuatu yang didasarkan atas emosi. 
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Namun terlepas dari itu, Homans melihat bahwa pertukaran yang terjadi tidak 

keluar dari prinsip dasar ekonomi, dimana perkembangan stimulus-respon dan 

atau reward-punishment menjadi dasar untuk bertukar. 

Dalam hal ini, doa bersama yang dilakukan para donatur dapat dikatakan  

merupakan upaya mengurangi mengurangi beban dan menghindari ketidaksukaan 

yang jika ditarik menjadi sesuatu yang lebih singkat bersifat ekonomis. 

Pertimbangan stimulus dan reward-punishment menjadi pijakan awal dari 

pelaksaan doa bersama yang diadakan di panti asuhan X. Hal ini sebagaimana 

yang dikatakan informan P: 

“ngga ada sih rona, saya nyaman saja ketika ketemu sama 

anak-anak. Seneng aja bisa berbagi ke orang lain. Apalagi anak-

anak yang membutuhkan. Karna kan bapak saya sudah ngga ada 

pas saya kecil, jadi sedikit banyak apa yoo.. kasian gitu lo. Seneng 

lah bisa bantu yang bener-bener membutuhkan” (Wawancara 

Informan P, 28 Januari 2019, 15.35 WIB) 

P menambahkan : 

“iya, kan kita sebagai manusia harus saling membantu. Apalagi 

kan 2,5% apa yang kita miliki itu bukan punya kita. Jadi memang 

harus dibagikan kepada orang lain.“ (Wawancara Informan P, 28 

Januari 2019, 15.35 WIB) 

“iya ron, selama masih ada umur masiha da rezeki ya jalan 

terus. Buat apa ron hidup ini kalau ngga dibuat bermanfaat untuk 

orang lain. Kan nanti insyaAllah ganjarannya surga. Menyantuni 

anak yatim nanti katanya kan ganjarannya surga. Kalau sudah tua 

gini apa ron yang dicari kalau ngga dekat sama yang kuasa. 

Nabung Amal ron” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 

15.35 WIB) 

Ada dua hal utama yang dapat dilihat dari pernyataan informan P, pertama 

adalah dimana stimulus dimasa lalu yakni perasaan sama ketika kehilangan orang 
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tua menjadikannya memperlakukan dan memberikan bantuan kepada anak-anak 

yatim sebagai respon atas stimulus dimasa lalu. Kemudian yang kedua yakni, 

setelah mendapat dan memiliki stimulus baik pengalaman dimasa lalu dan atau 

pengetahuan mengenai manfaat doa dari anak yatim, P kemudian percaya bahwa 

nantinya bantuan-bantuan yang ia berikan akan mendapatkan reward berupa 

surga. Serta pahala yang disebutnya sebagai tabungan. Pahala menjadi sesuatu 

yang dicari walaupun harus memberikan sebagian dari apa yang ia miliki. Apa 

yang diberikan kemudian donatur P sebut dengan 2,5%7 miliknya bukanlah hak 

yang harusnya ia dapatkan melainkan harus diberikan kepada orang lain. 

Panti asuhan dalam penelitian ini menyediakan suatu kebutuhan bagi kedua 

donatur utama yakni apa yang mereka sebut sebagai ketenangan hati, kesenangan 

akan membantu yang menurut mereka membutuhkan. Hal ini serupa dengan yang 

dikatakan Homans (Poloma 2004) : 

“Seseorang yang berstatus lebih tinggi akan lebih banyak 

menyediakan barang-barang yang langka dalam hubungannya 

dengan permintaan, tetapi dia juga akan menerima lebih banyak 

barang yang tersedia (Homans 1974:195 dan seterusnya)” 

 

 Selaras dengan apa yang terjadi di Panti Asuhan X, yakni para donatur 

memberikan dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh para 

                                                           
7
 Dalam islam disebut Zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang 

berhak menerima sesuai dengan syariat islam. Kemudian zakat mal adalah harta yang 

dikeluarkan oleh muzaki untuk diserahkan kepada mustahik. Muzaki merupakan seorang 

muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang wajib menunaikan zakat, dan 

mustaik merupakan orang yang  berhak menerima zakat. Besaran zakat fitrah adalah 

2,5% dari apa yang dimiliki (Menteri Agama Republik Indonesia 2014). 
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pengurus atau oleh anak-anak asuh. Kebutuhan berupa makanan, pakaian, 

kendaraan, dan atau uang yang barang-barang tersebut merupakan barang yang 

dibutuhkan oleh panti asuhan agar kehidupan didalamnya tetap berjalan. Dari apa 

yang diberikan oleh para donatur nantinya mereka akan menerima lebih banyak 

barang yang tersedia disana.  

 Hal yang donatur bisa dapatkan yakni mengurangi beban bertambahnya 

usia, merasa tidak melakukan apa-apa, kurangnya pahala, kemungkinan 

mendapatkan surga, serta mengurangi beban dalam kewajiban melakukan 

kewajiban muslim berzakat. Maka melakukan doa bersama memberikan sebuah 

manfaat yang dirasa berlipat-lipat. Dengan pengetahuan akan doa anak yatim 

menjadikan para donatur sepakat bahwa doa bersama yang mereka lakukan 

merupakan ladang pahala serta mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat dengan 

tujuan akhir mendapatkan ganjaran terbesar yakni surga. 

 Dari sini terlihat bagaimana melalui doa bersama, hal-hal yang ditukarkan 

oleh kedua donatur dan panti asuhan bersifat sangat ekonomis. Pada 

kenyataannya, donatur P mengatakan bahwa setelah melaksanakan doa bersama 

dengan anak yatim ia merasa mendapatkan rezeki yang walaupun tidak signifikan 

namun cukup stabil.. Hal ini ia katakan dengan pendapatan rumah makan yang ia 

miliki cukup stabil beberapa tahun terakhir, dan dapat menambah jumlah 

karyawan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan P : 

“kalau signifikan memang ngga sih ron. Karna memang kan kita 

gaboleh ya berharap seperti itu. Tapi memang gimana ya, aku ya 

bingung ron. Maksudnya kan kamu yo tahu to gimana lokasi rumah 

ku ini. Sepi, dalem perumahan, terus kecil juga to ini rumah makan 

ku. Tapi yo alhamdulillah stabil lah kalau dikatakan itu. Bisa apa 
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yo. Dari awal buka sampai sekarang juga pegawai tetep, nambah 

satu malah. Jadi 5 sekarang. Terus apa yo, buktinya makin aku 

sering berdoa rejeki juga ada buat aku kasih lagi ke mereka. Kan 

yo itu diluar nalar sih ron.(Wawancara Informan P, 27 April  

2019, 10.47 WIB) 

 

Hal ini memberi sebuah penjelasan bahwa P melaksanakan doa bersama tidak 

hanya sebagai memberi bantuan kepada anak yatim piatu, perwujudan kesalehan, 

ataupun salah satu ritual kewajiban agama. Namun bersifat ekonomis dan segala 

sesuatu yang dikeluarkan tidaklah murni tanpa mengharap ganjaran yang setara 

atau lebih. 

 Apa-apa yang donatur keluarkan (yang dapat disebut sebagai pengeluaran) 

setiap mengadakan doa bersama dan apa yang didapatkan (ganjaran atau reward) 

kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil wawancara melalui tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3 Pengeluaran dan Ganjaran yang didapat Donatur dalam 

Pelaksanaan Doa Bersama 

Pengeluaran saat doa bersama 

(Rutin setiap 1-2 bulan sekali) Reward (Non Materi dan Materi) 

Donatur P Donatur KW 

Uang sejumlah 

5.000 x ±230 anak 

Uang sejumlah 

2.000 x ±230 anak 

1. Ketenangan hati 

2. Pahala 

3. Menggugurkan sebagian 

kewajiban zakat 

4. Perasaan senang membantu 

Popok untuk bayi Bubur kacang 

hijau untuk ±230 

anak dan 
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Nasi Kotak (±250) Nasi Kotak (±250) orang lain 

5. Rezeki materi meningkat 

6. Diterimanya salah seorang anak 

donatur P di salah satu 

perguruan tinggi negeri di 

Surabaya 

7. Salah satu program dana CSR 

Sumber : Hasil Wawancara 

 

5.1.3 Donatur KW : Doa Bersama, Satu Kegiatan untuk Dua Kewajiban 

 Sub bab ini membahas mengenai bagaimana doa bersama bagi donatur 

KW bersifat sangat ekonomis pada awal pelaksanaannya. Lagi-lagi panti asuhan 

dalam penelitian ini menyediakan suatu kebutuhan bagi kedua donatur utama 

yakni apa yang mereka sebut sebagai ketenangan hati, kesenangan akan 

membantu yang menurut mereka membutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan 

Homans (Poloma 2004) : 

“Seseorang yang berstatus lebih tinggi akan lebih banyak 

menyediakan barang-barang yang langka dalam hubungannya 

dengan permintaan, tetapi dia juga akan menerima lebih banyak 

barang yang tersedia (Homans 1974:195 dan seterusnya)” 

 Pernyataan Homans ini kemudian coba peneliti tarik kedalam kegiatan doa 

bersama menurut donatur KW. Donatur KW, jika dibandingkan dengan donatur P 

memiliki latar belakang usaha yang berbeda. Keduanya merupakan pengusaha 
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namun dengan bentuk usaha yang berbeda. Hal ini yang kemudian menjadikan 

pertukaran yang terjadi pada kegiatan doa bersama berbeda satu sama lainnya.  

 Seseorang yang berstatus lebih tinggi –dalam hal ini adalah KW- atau 

dapat peneliti sebut sebagai seorang yang status ekonomi yang dimiliki 

merupakan tertinggi diantara G ataupun P. Akan lebih menyediakan barang yang 

langka dalam hubungannya dengan permintaan. Hal ini peneliti lihat dimana 

ketika pelaksanaan doa bersama, KW menjadi pihak yang menyediakan atau 

memberi lebih banyak dibanding ketika P melakukan doa bersama. Selain 

pengeluaran berupa nasi kotak, ataupun uang, saat pelaksanaan doa bersama KW 

seringkali menyelipkan kegiatan lainnya seperti pengobatan gratis, pemberian 

kendaraan, ataupun merenovasi beberapa titik di panti asuhan. Hal ini 

sebagaimana disampaikan L, salah satu karyawan KW : 

“ya bareng ron, karna yo sekalian. Soalnya kan bapak kadang-

kadang repot, jadi yo kalau pengobatan waktu itu sekalian sama 

doa sama pas dokter kris bisa. Kalau renov itu aku lupa kapan yo, 

bareng atau ngga sama doa. Tapi seingetku sih selalu bareng. 

Pokoknya kalau bapak kesana, itu doa. Tapi kalau bapak gak 

kesana, yowes kayak kita biasa. Bagi bubur aja.” (Wawancara 

Informan L, 27 April  2019, 14.00 WIB) 

 Materi baik berupa uang ataupun barang yang telah KW keluarkan, 

peneliti menemukan sebuah fakta yang kemudian dapat dikatakan sebagai sebuah 

pertukaran yang bersifat ekonomis melalui wawancara yang telah dilakukan. 

Peneliti mencoba menghubungkan latar belakang pekerjaan dan usaha yang 

dimiliki oleh KW dengan alasan yang disampaikan KW dan L terkait doa bersama 

yang dilakukan. 
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 Jika menurut KW, doa bersama dilakukan atas keinginannya mencari 

sesuatu yang lain yang belum pernah ia dapatkan. Pernyataan berbeda justru 

disampaikan L, yang merupakan kepala CSR di perusahaan yang dimiliki KW. L 

menyampaikan bahwa perusahaan yang KW jalankan selama ini telah memiliki 

kewajiban sosial dengan adanya CSR. Lebih lanjut L menyatakan bahwa kawasan 

yang menjadi kewajiban CSR bagi perusahaan yang KW miliki diantaranya 

disekitar Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya dan Malang. Hal ini yang menjadikan 

seringkali kegiatan sosial yang dilaksanakan berlokasi di wilayah tersebut. 

Terkait doa bersama, L menambahkan bahwa :    

“iyaaa itu masuk. Tapi doa yo gimana ya, itu kan sepaket sama 

kalau kita ngasih bantuan. Jadi bantuannya yang masuk SPJ ron.” 

(Wawancara Informan L, 27 April  2019, 14.00 WIB) 

“tapi pusatnya sini sih ron. Makanya kegiatannya kan sering 

disini. Sidoarjo, Gresik, Malang, Tretes.”(Wawancara Informan L, 

27 April  2019, 14.00 WIB) 

 

Dari pernyataan L ini terlihat bagaimana ketika pelaksanaan doa bersama, KW 

melakukan hal tersebut didasarkan atas sebuah hal yang bersifat ekonomis. KW 

mempertukarkan apa yang memang seharusnya ia keluarkan sebagai sebuah 

kewajiban atas usaha yang ia miliki dengan ganjaran yang bersifat non materi dan 

materi itu sendiri. L mengatakan bahwa pada awal pelaksaan doa bersama, 

beberapa kali kegiatan tersebut dibarengi dengan melakukan atau memberikan 

bantuan berupa renovasi dibeberapa titik di panti asuhan. Renovasi yang pernah 

dilakukan yakni diantaranya pada kamar mandi, dan panggung panti asuhan. 
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Selain renovasi, donatur KW juga pernah melaksanakan doa bersama dan 

dibarengi dengan kegiatan pengobatan gratis. 

 Doa bersama, menjadi sarana bagi KW untuk menggugurkan dua 

kewajiban sekaligus yang memang harus dijalankan. Kewajiban pertama sebagai 

umat beragama Islam yakni membantu mereka yang membutuhkan khususnya 

anak yatim. Dan kewajiban kedua yang menjadi inti pertukaran pada donatur KW 

yakni menggugurkan kewajiban sosial yang memang wajib dipenuhi oleh usaha 

yang dimiliki KW. Sehingga pada akhirnya, KW sebagai pihak yang memiliki 

status paling tinggi,  dia juga menjadi pihak yang menerima lebih banyak barang 

yang tersedia. 

 

5.2 Efek Pertukaran Sosial Sebagai Kamuflase Pertukaran Ekonomi 

 Setelah peneliti menguraikan alasan para donatur dalam melaksanakan doa 

bersama, yang ternyata tidak hanya didasarkan atas pengetahuan yang 

dipertukarkan antara pemilik dan panti asuhan. Peneliti kemudian menemukan hal 

yang dirasakan oleh para donatur pada saat dan setelah doa bersama dilakukan. 

Hal ini peneliti lihat dari efek pertukaran yang bersifat ekonomis yang kemudian 

memberikan efek non materi yang juga memberikan ganjaran tersendiri bagi 

kedua donatur. Hal-hal tersebut akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 
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5.2.1 Kejenuhan Sebagai Efek dari Doa Bersama 

 Bernilainya doa dari anak yatim selain berasal dari stimulus yang 

ditransfer oleh G, tak lepas dari beberapa hal yang telah dialami oleh kedua 

donatur. Sebelum memutuskan untuk mengadakan doa bersama, kedua donatur 

telah mengalami hal-hal yang menurut pengakuannya bersifat menjemukan. 

Keduanya memiliki pola jawaban yang sama terkait kejenuhan yang diamali. 

Dimana, dalam perjalanannya donatur merasa telah memiliki segala sesuatu yang 

selama ini telah mereka cari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

disampaikan donatur KW sebagai berikut : 

“ditambah lagi ron, sudah tua kerjanya kan sudah dari dulu. 

Apa ya, sudah merasa cukup lah ron sama apa yang didapat. Kan 

capek ya sudah tua, terus ya ini saatnya menikmati. Nikmatinnya 

ya kalo dulu buat beli-beli sekarang cari yang lain ya, yang lebih 

bermanfaat lah”. (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 10.00 

WIB) 

 

Pendapat yang sama disampaikan oleh donatur P : 

“iya, saya sering sekali sharing karna semakin tua begini 

apasih ron yang dicari. Memang pengen lebih dekat dengan Allah. 

Pengen sudah berbagi saja. Kan hati juga tenang. Daripada 

belanja yang neko-neko, mending uangnya dikasih ke yang 

membutuhkan. Lebih bermanfaat, pahalanya dapet, manfaatnya 

dapet”. (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 10.00 WIB) 

 

 Perasaan akan “cukup” yang dimiliki oleh kedua donatur menjadikannya 

mencari sesuatu yang lain agar mendapat ganjaran yang menurut mereka belum 

didapatkan. Sehingga stimulus pengetahuan mengenai anak yatim dan perasaan 

kejenuhan ini yang kemudian bermuara pada terlaksananya doa bersama dengan 

anak yatim yang telah dilakukan. Kedua donatur telah merasa cukup dengan 
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setiap ganjaran –yang selanjutnya mereka rasakan dengan kemampuan membeli 

dan mendapatkan yang mereka inginkan berupa materi- membuat mereka 

menginginkan ganjaran yang lain. Hingga kemudian stimulus akan pengetahuan 

agama terkait manfaat doa anak yatim mereka dapatkan dan menjadi sebuah hal 

yang bernilai besar.  

 Pada akhirnya, ketika doa bersama terlaksana kejenuhan yang mereka 

rasakan bertransformasi menjadi sebuah ganjaran baru berupa perasaan senang 

dan ketenangan hati. Ketenangan yang didapatkan donatur terwujud dalam 

harapan mendapatkan ganjaran yang besar dan tertinggi bagi para donatur, yakni 

surga. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut atas hal non materi yang telah 

ditukarkan oleh kedua belah pihak. 

 Namun jika dikaitkan dengan apa yang telah terjadi dan dijelaskan pada 

sub bab sebelumnya, kejenuhan ini dilihat peneliti tidak hanya serta-merta sebuah 

kejenuhan akan kecukupan yang dimiliki donatur. Kejenuhan ini juga peneliti 

lihat atas apa yang telah mereka lakukan. Kedua donatur telah melaksanakan 

kewajiban „dunia‟ yakni kewajiban melakukan CSR serta membayar zakat yang 

terwujud dalam doa bersama. Setelah kewajiban ini terpenuhi, kedua donatur 

mencoba mencari hal lain yang bisa mereka dapatkan untuk terus melakukan doa 

bersama. Sehingga kejenuhan yang terjadi tidak hanya terjadi sebelum para 

donator memutuskan melakukan doa bersama, namun terjadi juga setelah mereka 

melaksanakan doa dan kewajiban CSR dan Zakat. 
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5.2.2 Kepuasan Hati sebagai Ganjaran dari Materi yang Telah Diberikan  

 Jika pada sub bab sebelumnya membahas mengenai stimulus yang 

didapatkan donatur berupa transfer pengetahuan agama terkait manfaat doa anak 

yatim yang didapatkan dari G selalu pemilik panti asuhan, yang kemudian di 

justifikasi oleh para donatur. Serta bagaimana kedua donatur menggunakan alasan 

yang sangat ekonomis dalam melaksanakan doa bersama. Pada sub bab ini, akan 

menjelaskan bagaimana hal yang bersifat ekonomis tersebut bertransformasi 

menjadi sebuah hal yang bersifat non materi dan emosional bagi kedua belah 

pihak. 

 Sebelumnya, para donatur telah mengetahui atau lebih tepatnya mendapat 

pengetahuan bagaimana doa bersama dengan anak yatim beserta manfaat yang 

akan didapatkannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban kedua donatur 

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pengetahuan-pengetahuan yang 

dimiliki donatur mengenai doa anak yatim menjadikannya salah satu alasan 

mereka melaksanakan doa bersama. Hal ini dikemukakan oleh donatur KW : 

“kenapanya itu, ya pertama aku kasihan sama anak-anak 

disana ron. Dengan keadaannya yang seperti itu, mereka gapunya 

orang tua terus mereka harus berbagi dengan banyak anak, 

makanan seadanya, ya tak pikir apalah yang bisa tak bantu yo aku 

bantu ron. Sesama muslim harus saling membantu. Apalagi anak-

anak yatim kan ron. Jadi seneng gitu kalau lihat anak-anak lagi 

makan bareng, berdoa. Karna anak-anak ya ron, apalagi yatim 

lah. Jadi ya tak pikir aku membantu sekalian doa, jadi kan 

manfaatnya sampai.” (Wawancara Informan KW, 28 Januari 2019, 

10.00 WIB) 
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 Pendapat KW yang lainnya juga diungkapkan sebagai berikut : 

“apa ya aku dulu mikirnya sudah berumur pengennya mulai 

berenti lah nakalnya. Kan dulu waktu muda udah nakal ron, 

sekarang apa yang ada dibuat bermanfaat aja. Kan eman-eman 

kalau sudah tua masih aja nakal. Bermanfaat dan mendekatkan 

diri sama Allah lah ron. Wes wektune cari bekal cari sesuatu yang 

bisa dibawa mati” (Wawancara Informan KW, 28 Januari 2019, 

10.00 WIB) 

 

 Donatur P juga berpendapat : 

“ngga ada sih rona, saya nyaman saja ketika ketemu sama 

anak-anak. Seneng aja bisa berbagi ke orang lain. Apalagi anak-

anak yang membutuhkan. Karna kan bapak saya sudah ngga ada 

pas saya kecil, jadi sedikit banyak apa yoo.. kasian gitu lo. Seneng 

lah bisa bantu yang bener-bener membutuhkan” (Wawancara 

Informan P, 28 Januari 2019, 15.35 WIB) 

 

 Segala sesuatu yang kedua donatur telah keluarkan, baik tenaga maupun 

materi. Serta apa yang G juga telah berikan kepada panti selama ini kemudian 

berubah menjadi sesuatu yang emosional bagi kedua donatur dan juga G. Kedua 

donatur, KW maupun P menganggap doa bersama anak yatim merupakan upaya 

mereka untuk bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan 

karenanya ketika melaksanakan doa bersama mereka mendapatkan kepuasan hati. 

Kepuasan itu didapatkan ketika melihat anak-anak memakan makanan yang 

mereka bawa dan melantunkan doa-doa untuk mereka. Kepuasan ini tidak serta 

merta didapat pada saat doa bersama berlangsung, namun kesadaran ini telah 

dibentuk bahkan sebelum doa bersama berlangsung yakni melalui pengetahuan 

yang diberikan oleh G. 
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 Pertukaran sosial yang terjadi yakni mengenai bagaimana kedua donatur 

menyikapi pelaksanaan doa bersama serta bagaimana bantuan yang mereka 

berikan ketika melakukan doa bersama. Dalam pelaksanaan doa bersama, masing-

masing donatur memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi kegiatan 

tersebut. Sikap yang dimaksud dalam menyikapi pelaksanaan doa bersama yakni 

bagaimana tanggapan donatur pada saat doa bersama sedang berlangsung, serta 

rencana pasca pelaksanaan dan atau hal-hal yang dirasakan setelah terlaksananya 

doa bersama.  

 Donatur menganggap bahwa doa dari anak yatim merupakan hal yang 

penting untuk didapatkan, serta memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan 

melakukan hal lainnya. Hal ini dapat dilihat bagaimana sebuah pengetahuan akan 

pentingnya dan manfaat akan doa dari anak yatim menjadi nilai dan salah satu 

dasar para donatur melakukan doa bersama yang tidak hanya dilakukan sekali 

namun terus menerus dilakukan. 

 Kepuasan hati yang didapatkan oleh kedua donatur ini peneliti lihat 

sebagai satu efek dari pertukaran ekonomis yang terjadi, serta menimbulkan 

adanya pertukaran non materi. Kedua belah pihak sama-sama mempertukarkan 

apa yang mereka miliki dengan sebuah hal yakni kepuasan hati. Secara pribadi, G 

mempertukarkan tenaga, waktu yang ia miliki untuk menghubungi dan 

meyakinkan donatur terkait doa yang coba ia tawarkan kepada para donatur. 

Selain itu, ia telah menggunakan waktu dan tenaga yang ia miliki untuk mengurus 

anak-anak asuh yang ada disana. Setelahnya, ketika donatur melaksanakan doa di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

panti asuhan maka ia mendapat kepuasan hati atas semua tenaga dan waktu yang 

ia telah gunakan. 

 Sedangkan untuk kedua donatur, waktu dan tenaga juga jelas mereka 

tukarkan untuk melakukan doa bersama dengan anak yatim ditengah kesibukan 

mereka mengurus usaha yang mereka miliki, selain itu kewajiban atas CSR 

maupun tuntasnya kewajiban membayar zakat bagi KW maupun P ikut serta 

menjadi sebab timbulnya ketenangan hati ini. Hal ini kemudian menjadi apa yang 

telah mereka keluarkan dirasa sebanding atau bahkan lebih dari apa yang telah 

mereka dapatkan. Inilah yang peneliti lihat sebagai sebab utama timbulnya 

ketenangan hati bagi para donatur. 

 Kemudian hal lain yang timbul dari adanya pertukaran yang bersifat 

ekonomis pada doa bersama selain pentingnya atau bernilainya doa anak yatim 

bagi para donatur adalah kejenuhan yang dialami kedua donatur. Kejenuhan bagi 

kedua belah pihak kemudian menjadikan mereka memilih meninggalkan dan atau 

mencari hal lain dengan tujuan mendapatkan ganjaran berbeda atau lebih. Ini akan 

dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.  

  

5.2.3 Menggugurkan Kewajiban Ekonomi dan Agama 

 Ketika pelaksanaan doa bersama berlangsung, sebagaimana yang telah 

dijelaskan bahwa terdapat dua kewajiban yang telah digugurkan dan ganjaran 

yang didapatkan oleh kedua donator. Dimana, kewajiban ekonomi telah 

dilaksanakan oleh kedua donator dalam bentuk doa bersama. Bagi KW, doa 

bersama telah menggugurkan kewajiban melakukan CSR. Sementara bagi P, ia 
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telah menunaikan kewajibannya membayar zakat. Setelah kewajiban ini gugur, 

hal lain yang ikut serta gugur adalah kewajiban membantu orang lain. Dalam hal 

ini, adalah kewajiban beragama khususnya bagi umat Islam. Inilah yang 

memberikan ketenangan hati bagi keduanya. 

Ketenangan hati menurut para donatur dan pengurus kemudian merupakan 

hal tertinggi yang mereka dapatkan. Hal ini terkait dengan bagaimana para 

donatur merespon kegiatan yang telah mereka laksanakan dan apa yang mereka 

rasakan setelah pelaksanaan doa bersama. Salah satu donatur mengatakan 

perasaan yang diamalami donatur pasca pelaksanaan doa bersama yakni perasaan 

senang dan perasaan tenang sebagaimana tersampaikan dalam pendapat P berikut: 

“iya, saya sering sekali sharing karna semakin tua begini 

apasih ron yang dicari. Memang pengen lebih dekat dengan Allah. 

Pengen sudah berbagi saja. Kan hati juga tenang. Daripada 

belanja yang neko-neko, mending uangnya dikasih ke yang 

membutuhkan. Lebih bermanfaat, pahalanya dapet, manfaatnya 

dapet.” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 15.35 WIB) 

 

Pendapat P yang lain yakni : 

“apa ya, yang jelas hati jadi lebih tenang sih. Karna saya tahu 

secara jelas uang yang saya keluarkan itu kemana perginya. Dan 

katanya juga kan semakin kita memberi semakin kita akan 

menerima. Allah kan begitu ron katanya. Tapi memang bukan 

katanya sih ron, saya merasakan sendiri. Setiap setelah saya 

melakukan doa bersama, ada saja pasti rezeki datang ke saya itu. 

Tapi bagi saya rezeki itu nggak selalu berbentuk uang, kayak dulu 

saya pernah doa bersama menjelang kevin ujian. Alhamdulillah 

keterima di ITS. Atau apa gitu, selalu ada bantuan yang tiba-tiba. 

Jadi memang saya semakin percaya bahwa doa yang diberikan 

orang lain ke kita apalagi doa anak yatim itu sangat sangat 

bermanfaat bagi kita.” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 

15.35 WIB) 
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 Perasaan tenang dan senang yang dirasakan donatur tidak terlepas dari apa 

yang sudah menjadi pengetahuan agama diawal mengenai manfaat doa yang 

dipanjatkan anak yatim piatu. Pengetahuan agama yang didapatkan dari berbagai 

sumber menjadikan para donatur terstimulus untuk terus meyakini bahwa apa 

yang mereka dapatkan baik harta, kebahagiaan, ketenangan merupakan hasil dari 

doa anak yatim yang telah mereka santuni. P berpendapat sebagai berikut : 

“iya ron, sangat merasakan. Saya merasakan memang doa 

anak-anak yatim didengar oleh Allah. Dan asalkan kita ikhlas ya 

insyaAllah pasti allah memberikan yang jauh lebih berlimpah” 

“iya ron, selama masih ada umur masih ada rezeki ya jalan 

terus. Buat apa ron hidup ini kalau ngga dibuat bermanfaat untuk 

orang lain. Kan nanti insyaAllah ganjarannya surga. Menyantuni 

anak yatim nanti katanya kan ganjarannya surga. Kalau sudah tua 

gini apa ron yang dicari kalau ngga dekat sama yang kuasa. 

Nabung Amal ron” (Wawancara Informan P, 28 Januari 2019, 

15.35 WIB) 

 Selain itu, kedua donatur sepakat bahwa semakin mereka bertambah usia 

maka, ketenangan jiwa merupakan kesuksesan tertinggi bagi mereka. Membantu 

orang-orang yang menurut mereka membutuhkan dapat menjadi sarana bagi 

mereka mendapatkan ketenangan jiwa tersebut, walaupun mereka harus 

mengeluarkan materi yang mereka miliki. Dengan membantu orang lain yang 

dirasa membutuhkan bantuan mereka, mereka sepakat bahwa Tuhan akan 

memberikan hal yang lebih besar dari apa yang telah mereka keluarkan. Semakin 

banyak jumlah yang dikeluarkan untuk membantu orang yang dianggap 

membutuhkan –dalam hal ini adalah anak yatim-, maka semakin besar pula Tuhan 

akan memberikan rezeki.  
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 Kedua donatur menjelaskan bahwa rezeki yang mereka maksud tak hanya 

berupa uang, namun juga bantuan berupa kelancaran ketika memiliki urusan, serta 

ketenangan jiwa itu sendiri. Namun pada akhirnya tidak dipungkiri bahwa mereka 

merasa mendapat materi berupa uang yang jauh lebih banyak ketika mereka 

melaksakanan doa bersama dengan anak yatim. Hal ini disampaikan oleh donatur 

KW : 

“iyaa ron, makanya kan sekarang setiap kegiatan selalu tak 

selipkan acara sosialnya, acara amalnya. Biar berkah, biar Allah 

ga pelit ngasih kita. Soalnya kita gak pelit ngasih ke sesama. 

Begitu aja ron prinsip hidupku sekarang” (Wawancara Informan 

KW, 28 Januari 2019, 10.00 WIB) 

 

Donatur KW menambahkan bahwa dengan adanya doa dari anak yatim dan 

bantuan yang ia berikan, maka pahala yang didapat akan berlipat ganda. Hal ini 

sebagaimana disampaikan KW : 

“mm nggak juga sih ron, aku ngrasa ini yang aku punya tu buat 

apa. Aku cari-cari, buat apa ya anak-anak insyaAllah sudah lah 

terpenuhi. Apalagi gitu, ya akhirnya aku belajar aku mulai lah 

kayaknya cukup sekarang wes waktunya mendekatkan diri sama 

Allah. Dan ya itu, yang membutuhkan bantuan kan ya pasti mereka 

yang memang butuh bantuan to. Dan menurutku anak-anak 

khususnya yatim piatu itu butuh banget dan lagi memang aku juga 

dulu sejak smp kan wes gapunya ibu. Ya itu aku ngrasa, anak yatim 

yang memang butuh dan pahalanya buat kita luar biasa kan.” 

(Wawancara Informan KW, 28 Januari 2019, 10.00 WIB) 

 

 Pada akhirnya memiliki ketenangan hati merupakan ganjaran yang sampai 

saat ini terus dirasakan oleh kedua donatur. Ketenangan hati yang didapatkan 

kemudian peneliti lihat hanya sebagai kulit luar yang coba dipertukarkan oleh 

kedua belah pihak. Nyatanya, tidak hanya ketenangan hati yang coba mereka 
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dapatkan dari melaksanakan doa bersama. Namun lebih dari itu, kedua belah 

pihak mencoba mendapatkan sesuatu yang mungkin akan mereka dapatkan ketika 

melaksanakan doa bersama, yakni ganjaran terbesar bagi umat beragama Islam. 

Surga. 

 Sampai disini, peneliti kemudian melihat bahwa ketenangan hati tidaklah 

didapat oleh kedua donatur murni dari sedikit „jaminan‟ mendapatkan surga atas 

doa yang mereka dapatkan dari anak yatim. Namun, ketenangan hati ini lebih 

didapatkan atas kewajiban ekonomi yang telah mereka selesaikan. Seperti yang 

selalu peneliti tekankan pada setiap pembahasan, yakni terkait kewajiban 

melakukan CSR dan Zakat. Sehingga ketenangan yang didapatkan para donator 

dapat dikatakan berawal dari terselesaikannya kewajiban secara birokratis yani 

CSR dan zakat itu sendiri. Baru setelah ketenangan dari hal ekonomis tersebut 

kedua donator mendapat ketenangan hati yang lain yang bersifat religius. Yang 

kemudian, berawal dari hal inilah doa bersama dapat menimbulkan efek 

ketenangan hati bagi kedua donatur. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan mengenai skripsi “Doa 

Sebagai Pertukaran” kemudian dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran 

sebagai berikut : 

Kesimpulan 

1. Pertukaran sosial pada proses doa bersama dengan anak yatim terjadi 

bahkan sebelum doa bersama dilakukan. Yakni melalui transfer 

pengetahuan agama mengenai manfaat doa anak yatim. Pengetahuan yang 

ditransfer oleh G selaku pemilik panti asuhan berupa pengetahuan agama 

tentang manfaat doa yang dipanjatkan oleh anak yatim. Para donatur 

mengatakan bahwa G beberapa kali ketika bertemu menyampaika 

pentingnya membantu sesama manusia khususnya anak yatim. G melalui 

pernyataan informan KW dan P berkata bahwa doa anak yatim akan 

menembus langit ke tujuh dan ini berarti harapan-harapan atau keinginan 

akan lebih cepat dikabulkan. 

 

2. Selain terkait pengetahuan agama, pertukaran sosial pada kegiatan doa 

bersama ini peneliti lihat sebagai sebuah hal diawali dari kegiatan ekonomi 

bagi kedua donatur. Donatur KW melakukan doa bersama dibarengi dengan 

kegiatan bakti sosial yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang ia miliki. 

Sehingga doa bersama ini merupakan salah satu kegiatan CSR bagi 
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perusahannya. Kemudian bagi donatur P, kegiatan doa bersama ini selain 

kegiatan membantu anak yatim piatu yang ada disana juga sebagai sarana 

melakukan kewajiban membayar zakat. Donatur P menyebut dari seluruh 

apa yang ia miliki, 2,5%nya bukanlah milik dia dan wajib untuk dibayarkan 

atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan. 

 

3. Setelah hal yang bersifat ekonomis, pelaksanaan doa bersama kemudian 

memberikan efek bagi kedua donatur yakni mendatangkan kepuasan hati.. 

Kepuasan serta ketenangan hati, menjadi hal yang didapatkan oleh KW dan 

P begitu pula G setelah menggugurkan kewajiban ekonomi maupun agama 

lewat doa yang telah mereka lakukan. Para donatur dengan panti asuhan 

menukarkan sesuatu yang bersifat materi dalam hal ini berupa bantuan, 

uang, dan atau barang-barang. Sedangkan para pengurus menyediakan 

sarana bagi para donatur untuk dapat mewujudkan apa yang disebut sebagai 

salah satu bentuk kesalehan. Pada akhirnya kegiatan doa bersama dimaknai 

oleh para donatur sebagai sebuah hal yang mereka lakukan untuk 

mendapatkan ganjaran tertinggi dari beragama yakni surga. 

Saran 

1. Pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap regulasi yang ada di panti 

asuhan mengingat pengakuan anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan 

kondisi dan kegiatan yang ada di panti 
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2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian penelitian dengan coba 

melihat hal yang lebih jauh apakah ada hubungan atau pihak lain yang 

terlibat terkhusus bagi pihak pemerintah, mengingat G sebagai pemilik panti 

asuhan memiliki jaringan yang cukup luas dan dikenal dikalangan pejabat 

daerah.  
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Lampiran 

 

GUIDE WAWANCARA SUBJEK DALAM PENYESUAIAN DIRI 

ASPEK PERTANYAAN Donatur Pertanyaan Pengurus 

Sejarah  1. Sejak kapan mulai 

menjadi donatur? 

2. Apakah sejak 

pertama kali menjadi 

donatur profesi yang 

digeluti sama 

1. Siapa yang 

mendirikan 

panti asuhan 

ini 

2. Siapa saja 

pendirinya 

3. Berapa jumlah 

pengurus pada 

awalnya 

Sosial 1. Mengapa memilih 

mendonasikan di 

panti asuhan ini 

2. Alasan menjadi 

donatur tetap 

3. Apa yang dirasakan 

setelah memberikan 

bantuan 

1. Berapa jumlah 

pengurus dan apa 

saja tugasnya? 

2. Apa tugas gus 

sehari-hari dalam 

kegiatan doa 

bersama 

Ekonomi 1. Apa saja bantuan 

yang diberian 

2. Intensitas waktu 

3. Apakah tau untuk apa 

donasi yang anda 

berikan jika berupa 

uang? 

1. Sumber 

pendapatan panti 

asuhan 

2. Untuk apa saja 

uang yang sudah 

ada 

3.  
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DOKUMENTASI FOTO 

Lokasi Panti Asuhan    Bantuan Makanan Ringan Donatur KW 

 

Donatur P     Lokasi Panti Asuhan 
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Anak asuh Panti Asuhan X   saat mengikuti Donatur KW membagikan  

      bubur kacang hijau   
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Transkrip Wawancara Pengurus Panti Asuhan  

Nama : Pak A 

Tanggal : 18 November 2018 

Waktu : 16.14 WIB
 

Lokasi : Panggung Dzikir Panti Asuhan 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : assalammualaikum pak, saya rona pak. Ini arin. Dari Malang 

B : waalaiakumsalam monggo-monggo mbak. Yang biasanya kesini kan ya 

A : njih pak, ini tadi saya bawa jajan. Tirose mas sinten niku yang baju merah 

diken mbeto Giki pak (kata mas siapa itu pak yang baju merah disuruh kesini pak) 

B : woo mas miftah, iya mba. Memang bawa kesini saja kalau kasih jajan. Tapi 

kalau jajan kecil-kecil monggo dibagi sendiri gapapaaa, tapi kalau misal ini nih 

(sambil menunjuk sosis) jangan mba, biar kita yang bagi. Soalnya ini kan 

makanan berat 

A : oo njih pak, biasanya kita juga ngga bawa jajan seperti ini pak. Biasanya 

chiki-chiki ngoten pak. Recheese ngoten niku pak 

B : iya mbak gapapa, kalau kayak gitu monggo dibagi sendiri gapapa. Tapi kalau 

misal bawa beras atau bawa bahan-bahan makanan biar kita yang simpan. Ini ini 

disimpen disini mba, jadi kan jelas enak gitu kan kita tahu mba kapan harus 

dipakai kapan harus dimasak (sambil menunjuk ruangan dibelakang dekat 

panggung dzikir). Kita selalu simpen mba kalau misal ada yang beri beras sampai 

banyak, beri mie, beri apa-apa kita simpennya disini. Anak-anak gaboleh masuk, 

habis nanti mba.  

A : njih pak. Nyimpennya disini mawon pak (nyimpannya disini saja pak?) 

B : iya disini mba, sama di depan. Ya memang untuk anak-anak semua, keperluan 

makannya. Keperluan sehari-hari lah pokoknya. Mbak tenang saja, jajannya itu 

pasti sampai ke anak-anak 

A : iya pak, kalau gitu saya taruh sini ya pak yang ini. Yang ini saya izin bagi 

sendiri ya pak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

B : iya mba, monggo 

A : pak ngapunten mau tanya sebentar pareng pak? 

B : apa mba? 

A : kalau nanti saya pengen ngadakan doa bersama ngoten niku pripun pak? 

B : kalau disini itu, doa bersama bisa terserah mba. Terserah kebutuhannya 

gimana, atau mau kas ih apa monggo terserah. 

A : masalah waktu pripun pak ngoten niku? 

B : bebas mba. Terserah, nanti tinggal bilang aja. Terus kita yang sesuaikan 

A : biasanya semua dikasih atau gimana pak? 

B : terserah mbaknya mawon, monggo kerso 

A : njih njih.. panti asuhan niki apa sekalian sama pondok pesantren pak? 

B : iya, iya yang anak-anak yatim otomatis jadi santri disini mba.  

A : ooo njih njih, sudah lama ya pak panti asuhan niki? 

B : hmm sejak tahun berapa yo, yg jelas sejak G lulus sekolah. Dulu ini tanah 

bapaknya, diwariskan ke G. Kalau saya disini baru mba, baru tahun 2006. Masih 

belum lama 

A : jadi memang dari awal G yang mengelola njih pak? 

B : iya, terus semenjak G menikah ya dibantu sama istri-istrinya 

A : pembagian tugasipun antara satu istri dengan yang lainnya pak? 

B : macem-macem. Kalau mama I itu yg bagian disini, ngurusin anak-anak disini. 

Bunda itu yang ngurusin sekolah. Kalau yang satunya nggak tinggal disini mba. 

Jadi sehari-hari ya G dibantu sama istrinya. 

A : ngoten nggeh pak, njih pun berarti kalau nanti saya mau ngadakan doa saya 

langsung saja ya pak kesini? 

B : iya mba gitu saja lebih gampang 

A : yauda pak saya permisi njih pak. Saya bagi di depan aja gapapa kan ya pak 

jajannya ini 

B : woo gapapa mbaa 
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Transkrip Wawancara Pengurus Panti Asuhan  

Nama : Pak De 

Tanggal : 10 Maret 2018 

Waktu : 15.00 WIB
 

Lokasi : Panggung Dzikir Panti Asuhan 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : Assalammualaikum, Pak de ngapunten yang biasa kesini. Dari malang 

B : woo iyaa, ada acara apa ini 

A : ngga ada pak de, ini mau biasa bagi-bagi jajan. Boleh saya bagi? 

B : boleh mbak. Disini aja, nanti juga anak-anak kesini. Sekarang masih pada 

sholat 

A : iya pak de, saya ijin nunggu disini ya 

B : iya mbak disini saja. Tadi dari malang? Atau ada saudara disini? 

A : dari malang pak langsung kesini. Habis dhuhur biasanya berangkat 

B : iya saya juga punya saudara di malang, daerah embong arab 

A : ooo iya pak saya tahu yang dekat alun-alun njih? 

B : iya mba, dulu saya tinggal disitu 

(salah satu anak asuh datang bernama yusuf) 

B : anak ini dulu ditemu di tong sampah di surabaya sana. Di gedung yang sudah 

nggak kepake gitu mba (sambil menunjuk yusuf) 

A : oiya pak? Berarti gatau pak siapa orang tuanya? 

B : gatau mba. Orang dari bayi sudah ditemu sama G (Pemilih Panti). G tu begitu 

sering kemana kemana pergi untuk ya cari gitu mba, terus dibawa pulang. dulu 

sering banget G itu ke surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Bali. Makanya banyak 

anak dari Bali itu. Itu siapa itu cewe ada yang masih bayi dibawa kesini 

A : oo itu ya pak nengah ya, saya kemarin juga nanya ke nengah katanya dari 

Bali. Tapi katanya masih ada pak keluarganya? 
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B : lho iyaa disini banyak juga yang masih bapaknya kesini, atau ibunya kesini. 

Kadang itu si ini (menunjuk anak perempuan) dia masih sering ibunya kesini. Di 

surabaya rumahnya 

A : putri pak? 

B : iya mba, saya tu suka lupa nama anak-anak disini. Putri itu bapak ibunya 

ngamen di surabaya 

A : ohh berarti putri juga tau ya kalau bapak ibunya masih ada? 

B : woo iya mba. Kalau lebaran sering juga kesini. Kalau ngga dia ikut pulang 

bapaknya. G itu gapapa mba, bukan berarti semua yang disini ndak punya orang 

tua. Ada yang dilahirin disini juga, itu di ruang bayi. Ada juga kayak yusuf itu 

ditemuin di tong sampah, ada yang G cari-cari waktu keluar kota. Saya itu sedih 

mba kadang-kadang nelongso kalau dengan cerita anak-anak disini. Kalau tau 

gimana mereka itu, ada juga yang kakak adik disini. Ibunya ngamen juga, sampai 

sekarang gapernah didatengin lagi. Kemaren dua bulan yang lalu juga ada yang 

disini, dari umur bayinya 7 bulan di kandungan sampai lahir. Ibunya masih muda 

mba, katanya mau jadi polwan. Kebobolan sama pacarnya. Akhirnya disini, itu 

anaknya masih disini. Ibunya udah jadi polwan katanya. Cantik anaknya mba. 

Kasian mba udah ditinggal 

A : ibunya sudah gapernah kesini pak? Anak orang gaberada atau gimana pak? 

B : nggak mba, orang mbahnya juga polisi. Cuma kan ya tau mba kalau meteng 

(hamil) gabisa jadi polisi. Makanya dikasih kesini. Yawes habis melahirkan 

gapernah lagi kesini. 

A : anak-anak kalau disini gimana pak makannya? 

B : ya gitu mba ada yang masak. Jadi pagi belanja yauda langsung dimasak. Kalau 

ada yang kesini baru ga masak. Ya disitu mba masaknya, terus nanti pengasuhnya 

yang biasanya ambil makanan. Kalau yang kecil-kecil. Kalau seumuran yusuf gitu 

ya ambil sendiri mba. 

A : makannya juga 3x sehari pak de? 

B : iya mba, pagi siang sama sore. Tapi ya anak-anak itu kadang nakal gak ambil 

makan.  
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B : Ayooo ambil satu-satu, gaboleh kalau sudah satu ya satu. Jangan ambil dua. 

Yang lain kan belom dapat (berkata pada anak-anak). Ini mbak ini, kasih dua mba 

yang ini. Dia agak ga penuh, wes daripada ngamuk bahaya (nanti daripada 

ngamuk, bahaya) 

A : hehe inii yaa (peneliti sambil memberikan jajan kepada salah satu anak). 

A : memangnya kenapa pakde anak ini? Ini juga dari kecil disini? 

B : aku yo lali mba dulu dia gimana ceritanya. Tapi yang jelas dari kecil kok 

disini, waktu bayi gapapa dia mba. Terus badannya panas, terus ya gitu gaisa 

ngomong.  Terus lha kok makin gede makin ga bek (tidak begitu waras) 

A : katanya anak-anak disini ndak boleh diadopsi ya pak? 

B : iyalah mba, kalau diadopsi gimana nanti anak kayak ini (menunjuk anak yang 

autis) mana ada yang mau ambil mba. Yang bagus-bagus aja dong yang diambil. 

Makanya gaboleh mba. 

A : tapi ngga semakin banyak pakde? 

B : ya nggak sih mba, ya gapapa. G memang gamau jangan sampai ada bayi-bayi 

yang dibuang mba. Jadi sudah pokoknya G rawat. Tapi kalau diadopis 

gadibolehin karna ya itu, yang bagus-bagus aja yang dipilih. 

A : ohh gitu ya pakde.. pakde, kalau gitu saya mau pamit njih pakde. Kayaknya 

mau hujan pak de.  

B : lho kok buru-buru mba. Ini langsung pulang ke malang mba? 

A : iya pakde takut kemaleman pakde. Mari pakde, Assalammualaikum 

B : waalaikumsalam 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

Transkrip Wawancara Donatur „KW‟  

Nama : KW 

Tanggal : 28 Januari 2019 

Waktu : 10.00 WIB
 

Lokasi : Rumah Makan IBC Sidoarjo 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : jadi begini om, seperti yang saya ceritakan waktu itu ke om. Saya kan 

skripsian di panti asuhan om, nah ini saya mau tanya-tanya sama om. Kan om 

salah satu donatur utama disini 

B : ooo iya iya, sudah ketemu sama G? 

A : sudah pernah om, sama U juga sudah ketemu 

B : oke oke, jadi gimana tentang apa ini? 

A : saya pengen melihat aja om relasinya tu bagaimana antara om dengan pihak 

disana, gitu aja sih om 

B : oke, ya aku baik-baik saja sih sama G. Beberapa kali juga sering aku ajak 

baksos bareng. Relasi gimana ron? 

A : nah gini om, saya dari awal saja ya. Heheh om kan sudah jadi donatur yang 

dibilang selalu rutin kesana. Nah itu sejak kapan om? 

B : aku itu kalau ngga salah tahun 2016 lah mulai pertama kali kesana. Waktu itu 

kasih beras, bahan pokok lah intinya 

A : waktu pertama kali kesana dalam rangka ada acara atau bagaimana om? 

B : ohh ngga, ngga ada. waktu itu saya pengen saja kasih ke panti asuhan sana. 

Karna kan biasa lukman keliling buat bagiin waktu itu. 

A : ohh berarti yang pertama kali kesana itu mas lukman om? Bukan om? 

B : iya lukman kalau ngga salah 

A : nah om, terus sampai akhirnya rutin memberi itu gimana om? 

B : apa ya aku dulu mikirnya sudah berumur pengennya mulai berenti lah 

nakalnya. Kan dulu waktu muda udah nakal ron, sekarang apa yang ada dibuat 
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bermanfaat aja. Kan eman-eman kalau sudah tua masih aja nakal. Bermanfaat dan 

mendekatkan diri sama Allah lah ron. 

A : tapi waktu pertama kali kesana om merasa kasian atau kenapa gitu om, sampai 

akhirnya itu yg jadi alasan om kasih bantuan atau memang pure yang tadi itu om? 

B : kasian itu jelas ron, kamu juga kasian kan ya pas pertama kesana. Wes jan 

ngesakne, tapi kalau saya kan posisinya kenal sama G dulu baru diajak kesana 

A : oh jadi om kenal sama G dulu, dulu kenalnya gimana om? 

B : saya pernah baksos bersama kalau ngga salah, terus cerita kalau punya pondok 

pesantren sama panti asuhan. Yasudah aku kesana, dan anak-anaknya kan 

lumayan banyak, yasudah aku mulai sering kesana. Terus pertama itu kasih beras, 

karna G cerita kalau donatur lagi pada gamau ngasih karna ada berita kan, tahun 

berapa itu 2015 kalau ngg 2016 G itu ada berita katanya memperkaya diri sendiri 

ron. Katanya anak-anaknya makan mie, tapi G punya mobil bagus. Mobilnya 

baru. Padahal waktu itu G itu jual mobil punya temennya, katanya. Makanya aku 

juga wes sejak saat itu memang pengen kesana 

A :  nah selain beras dulu om pernah bantu apa aja om, saya pernah dapat berita 

dari salah satu pengurus katanya om pernah kasih kendaraan juga ya om ke panti 

asuhan? 

B : woo itu dulu ron, aku nitip pick up kesana buat beli-beli apa gitu ke pasar kan 

kalo pake mobil biasa kadang kan ga cukup. Kadang itu tu kotor, ngesakne yo. 

Akhirnya pas banget pick up nya ga dipake, kan udah ada grandmax disini. Yauda 

saya kasihkan kesana. 

A : selain itu om? 

B : apa ya, kadang-kadang saya kasih uang anak-anak. Yang kamu ikut waktu itu, 

2000. Udah seneng ron mereka. Kan bisa dibuat sangu sekolah. Saya memang 

sengaja kasihkan langsung 

A : kenapa itu om kok dikasihkan sendiri? 

B : karna ya untuk menghindari berita-berita yang ngga-ngga ron. Lebih baik saya 

kasihkan sendiri 

A : nah om, kalau orang lain tu.. khususnya saya, kalau kesana itu lebih sering 

diminta untuk langsung kasih ke sekretariat om. Gaboleh kasih ke anak-anak. 

Kalau om karna sudah temennya? 
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B : hmm makanya kamu ajak lukman aja ron, daripada kesana malah begitu. 

Nanti biar lukman yang bilang sama G. Emang kalian bawa apa to kalo kesana? 

A : jajan biasa om, better, sip gitu gitu om. Makanan ringan 

B : kalau begitu seharusnya gapapa. Nanti kamu ajak lukman aja ron kalau kesana 

A : kalau menurut om sendiri G itu bagaimana om?  

B : bagaimana tu gimana ron? 

A : maksudnya secara bagaimana G mengasuh atau mengurus pondok pesantren 

atau panti asuhan itu? 

B : hmmm aku ga mau ngomong yang aneh-aneh yo.. yang jelas lebih baik 

dikasihkan sendiri aja ron. Soalnya daripada jadi berita lagi, kena tegur lagi. 

Soalnya G kan juga ga Cuma ngurus panti asuhan, tapi juga keliling-keliling 

mimpin doa. Jadi ya gabanyak di panti lah ya, makanya lebih baik ke anak-

anaknya langsung aja. Kalau Cuma makanan aja langsung dikasih, gapapa dibagi. 

Kalau misal gaberani, yo ajak lukman aja ron. Kan udah kenal, nanti masalah 

ngomongnya kesana kalau mau bagi makanan bilang aja, kalau aku tak wa kan 

wes 

A : iyaa om, oiya om.. itu panti asuhannya pernah ditegur? Sama siapa om? 

B : sama dinas atau komnas anak aku lupa ron, ya gara-gara katanya gabener 

kalau ngurus anak. Terus katanya G memperkaya diri, katanya mobilnya gonta-

ganti. Padahal itu aku tau ron G itu jualan, tapi orang-orang kan taunya G 

mobilnya banyak 

A : berarti G itu orangnya memang tanggung jawab sama anak-anak ya? 

B : ya gimana ya, ya karna aku kan kenal ya ron. Memang G itu kan lumayan 

sibuk, sering keluar kota setauku. Jadi ya mungkin kurang kalo buat ngurus anak, 

karna kan memang ada pengurusnya setiap anak itu. G paling ya Cuma taunya 

kalau lagi sakit harus dibawa ke rumah sakit, atau mungkin sesekali kalau lagi 

imamin sholat 

A : berarti jarang ya om ketemu langsung sama anak-anak? Setau om 

B : hmm pikirku sih gitu ron, soale emg sering pergi juga. Sering ada acara-acara 

juga diluar panti 

A : hmm nah om, om sendiri kan sering ngasih bantuan terus sering ngadakan doa 

bersama disana kenapa sih om kok memilih doa bersama disana?
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B : kenapanya itu, ya pertama aku kasihan sama anak-anak disana ron. Dengan 

keadaannya yang seperti itu, mereka gapunya orang tua terus mereka harus 

berbagi dengan banyak anak, makanan seadanya, ya tak pikir apalah yang bisa tak 

bantu yo aku bantu ron. Sesama muslim harus saling membantu. Apalagi anak-

anak yatim kan ron. Jadi seneng gitu kalau lihat anak-anak lagi makan bareng, 

berdoa. Karna anak-anak ya ron, apalagi yatim lah. Jadi ya tak pikir aku 

membantu sekalian doa, jadi kan manfaatnya sampai. 

A : hmm setelah om melakukan doa perasaan om bagaimana om? 

B : perasaan yang bagaimana ron? 

A : maksudnya apa ada rasa seneng atau lebih tenang atau bagaimana gitu om 

B : oiya kalau itu jelas, rasanya seneng gitu ron ketemu anak-anak terus bisa 

membantu mereka rasanya memang jauh lebih tenang, apalagi aku ngene iki 

sudah tuaa 

A :G atau pengurus panti sering ngga om memberikan wejangan atau apa ya 

omongan gitu mengenai keutamaan anak yatim? 

B : iya sering ron, karena memang kan beliau niat awal membangun panti asuhan 

kan juga seperti itu. Untuk ibadah, mendapat pahala. Aku juga gitu ron, nimbun 

duit e kan uwes ya, sekarang waktunya nimbun pahala 

A : yang om ketahui dari keutamaan doa anak yatim itu apa om? Dan apa om 

merasaka juga manfaatnya? Dan itu yang om juga dapat dari G 

B : setauku itu doa anak yatim itu multajab, apa itu... dikabulkan lebih cepat sama 

Allah. Dan yo aku memang meyakini itu ron, dan ya itu kejadian bantuan Allah 

memang selalu nyata. Wes aku gausa minta, dikasih lebih. Kecuali istri yo ga 

lebih, siji wae 

A : hahahahha ya masak mau nambah lagi om 

B : lhoo coba kamu tanya ke semua laki-laki, pasti ada keinginan ron Cuma berani 

atau nggaa. Kalau aku sih ga berani ron, makanya tak alihkan ke kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat aja ron. Aku ga dapat dosa, tidak menyakiti istriku, 

dapat pahala, dapat manfaatnya 

A : om merasa manfaat apa aja sih om yang didapat? 

B : wahh banyak ron, ketenangan batin pertama. Terus senang jiwa raga, bikin 

sehat karena seneng. Terus rejeki juga lancar. 
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A : berarti setelah doa bersama om merasa hal itu terjadi ke om? 

B : iyaa ron, makanya kan sekarang setiap kegiatan selalu tak selipkan acara 

sosialnya, acara amalnya. Biar berkah, biar Allah ga pelit ngasih kita. Soalnya kita 

gak pelit ngasih ke sesama. Begitu aja ron prinsip hidupku 

A : nah om, apasih sebenernya yang membuat om itu mulai melakukan doa 

bersama di panti om? Maksudnya tu kata om kan dulu muda nakal, nah pas tua tu 

kenapa akhirnya berubah haluan. Tobat gitu om maksudnya, apa memang bener-

bener karna sudah tua 

B : hmm nggak juga sih ron, aku ngrasa ini yang aku punya tu buat apa. Aku cari-

cari, buat apa ya anak-anak insyaAllah sudah lah terpenuhi. Apalagi gitu, ya 

akhirnya aku belajar aku mulai lah kayaknya cukup sekarang wes waktunya 

mendekatkan diri sama Allah. Dan ya itu, yang membutuhkan bantuan kan ya 

pasti mereka yang apa ya memang butuh bantuan to. Dan menurutku anak-anak 

khususnya yatim piatu itu butuh banget dan lagi memang aku juga dulu sejak smp 

kan wes gapunya ibu. Ya itu aku ngrasa, anak yatim yang memang butuh dan 

padahalnya buat kita luar biasa kan. 
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Transkrip Wawancara Donatur „P‟  

Nama : P 

Tanggal : 28 Januari 2019 

Waktu : 15.35 WIB
 

Lokasi : Kediaman P 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

B : mari, mari. Mau minum apa 

A : ndak usah repot-repot tante.  

B : gapapa, biar dibikinkan om john. Dia ada kopi ada greentea, ada teh. Apa mau 

apa? Ini siapa namanya 

A : rona tante, arin tante 

B : iya bentar apa ya, ini panas kan. Coba greentea aja ya. John, tulung john 

greentea 2 ya (berkata pada salah satu laki-laki untuk membuatkan minum). 

Gimana-gimana? Jadi mau ngobrol soal apa? 

A : ini tante, maaf sebelumnya mengganggu waktu tante. Jadi saya ini dari 

Sosiologi Brawijaya, nah saya sedang melakukan penelitian tante di Panti Asuhan 

„X‟ sedang bagaimana relasi antara pengurus sama yang biasa mengunjungi 

disana tante. Nah kapan hari itu saya dapat info tante salah satu yang sering 

kesana ya te? 

B : ohh panti asuhan yang dibelakang ini ya? Berarti nanti bukan Cuma saya dong 

yang ditanyain? Ada siapa saja? Yang kasih info ini siapa? 

A : maaf tante, yang kasih info ada dari anak-anak katanya sebut nama tante, terus 

saya tanya sama salah satu pengasuh disana.. katanya iyaaa, kalau tante ndak 

keberatan saya mau tanya-tanya tante 

B : ohhh iya bener memang saya lumayan sering kesana. Udah beberapa tahun ini 

lah saya rutin kesana. Tapi bukan saya sendiri kadang yang kesana. Tapi kadang 

pegawai-pegawai saya yang disini yang anter kesana. 

A : anter apa tante biasanya kesana kalau boleh tau? 

B : gak mesti sih, kadang tu kasih pampers, kadang makanan ringan, kadang nasi, 

kadang juga apa ya seadanya saya aja kalau lagi ada apa yang jumlah besar saya 
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biasanya langsung minta anak-anak disini buat kasih kirim kesana. Tapi itu kalau 

saya lagi repot, kalau ngga ya saya sendiri yang kesana. 

A : nah ini tante, tante pertama kali ke panti itu kapan te? Dan dalam rangka apa? 

B : waduh saya lupa, sudah kapan ya.. sekitar tahun 2015 kalau ngga tahun 2016 

awal. Saya lupa tepatnya, yang jelas waktu itu sempet heboh kan ada berita-berita 

nah itu saya sudah beberapa kali kesana. 

A : tante masih ingat pertama kali kesana dalam rangka apa? 

B : hmmm saya lupa dulu itu ada acara apa yaaa seingat saya ada acara di rumah 

terus waktu itu ngundang anak yatim tapi akhirnya saya ikut ngantar anak-anak 

yatim ke panti asuhan „X‟ karna saya baru denger ada panti asuhan yang deket 

banget sama rumah saya gitu. Waktu itu, disana ya Cuma nganter aja dan Cuma 

lihat-lihat. Pertama ya lumayan sedih ya saya lihat kondisi panti disana. Kalian 

sudah lihat pantinya yang sekarang? Itu udah jauh lebih baik dibandingkan 

pertama saya kesana. 

A : dulu pertaa kali tante kesana bagaimana te keadaannya? 

B : dulu itu masih kotor banget, masih sampah itu dimana-mana. Bau sekali waktu 

pertama kali saya kesana. Anak-anaknya juga masih banyak yang korengan 

kulitnya. Kasian banget waktu itu pokoknya rona, arin. Mereka kasian sekali. 

Makanya mungkin itu salah satu yang bikin saya akhirnya sudah mau rutin kesana 

saja kalau ada rezeki lebih. 

A : berarti lumayan lama ya tante, kalau dari 2015. Saya maba itu. Hehehe. Panti 

asuhan ini panti asuhan pertama yang tante pernah kunjungi atau sudah pernah 

berkunjung ke panti yang lain te? 

B : ngga, saya sudah mulai rutin ngadakan baksos tu sejak lama. Ya dulu gini ini, 

kayak kalian. Dari kuliah sering dateng ke panti, eh pas sudah menikah lanjut lagi. 

Sering ngundang anak-anak yatim piatu kesini. Doa bersama, atau beberapa kali 

ke panti jombo di surabaya. Tapi memang lumayan rutin saya di panti asuhan „X‟. 

Mungkin karna lumayan deket, terus sama ini terus terang ya itu tadi. Kasian saya 

lihat anak-anak. 

A : berarti dari pertama kali memberi bantuan tante sudah kerjanya yang sekarang 

ini ya tante? 

B : iyaaa, dulu baru lulus tu sempet di bank. Terus akhirnya capek ternyata, 

akhirnya buka usaha ini saja. Dan alhamdulillah lancar. Yaudalah resign dari 

bank. Tapi emang basicnya saya suka baksos seperti itu 
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A : wah iyasih ya tante, ketemu anak-anak tu memang kadang bikin bahagia ya te. 

Apalagi kalau anaknya seperti yang di panti ya 

B : hmm iya bener, saya tu suka gak tega sama anak-anak seperti itu. Bayangin 

kalau itu anak saya sendiri. Terus saya ga tega banget lihat keadaan panti yang 

seperti itu. Dulu tu sampah dimana-mana, terus yaAllah anak-anak tu kan tidurnya 

gak layak itu. Kalian sudah pernah masuk ke dalam-dalam belom? Itu kasian, 

anak-anak itu tidurnya dibawah. Orang saya pernah datang anak-anak lagi tidur, 

nyamuk itu yaAllah mbatin saya ron “kok yo ngesakne banget” (“kok ya kasihan 

sekali”). Gak pake selimut, digigit nyamuk. Kamar mandinya kan juga yaAllah 

mbayangno bocah-bocah iku adus disitu setiap hari. 

A : jadi niat awal memang karna kasihan ya tante? Bukan sengaja kesana mau 

ngasih bantuan 

B : yaa itu nganter anak-anak pulang itu awalnya, terus lihat kok yo kasihan 

A : te biasanya kalau tante mengadakan doa bersama itu dalam rangka acara apa? 

Maksudnya apakah harus ada moment apa. 

B : hmm ngga ada sih. Cuma memang dulu pernah, kevin anak saya yang pertama 

ulang tahun akhirnya saya adakan doa juga. Kirim nasi kotak kesana, makan 

bareng-bareng. Tapi kalau acara tertentu gitu, ndak ada sih. 

A : tapi tante pernah kan ya te mengadakan doa bersama disana? Atau anak-

anaknya dibawa kesini te? 

B : nggak mesti ron. Saya doa bersama sama anak panti itu sering sekali. Tapi 

kalau yang khusus di panti asuhan ini ya? Berapa kali yo, diluar memberi bantuan 

ya? Yang doa bersama saja ya? Sekitar 4 kali lah ron. Satu yang pertama kali saya 

undang anak-anak kesini, tapi bareng itu beberapa panti asuhan. Terus yang tiga 

disana semua. Ya yang dideket panggung itu doanya. Semua anak-anak disitu. 

Kita doa terus makan bersama. 

A : kalau doa bersama gitu, tante kasih uang juga ndak te ke pengurus atau anak-

anak mungkin? 

B : yang waktu ulang tahun kevin itu dulu iya, saya kasih satu anak 5000. Kan 

seneng ya anak-anak walaupun jumlahnya sedikit, kan bisa buat sangu sekolah.  

Sama lebaran tahun berapa ya saya lupa saya kasih anak-anak 5000 juga. 

Langsung saya kasih ke anak-anak. Jarang saya kasih ke pengurusnya, pernah 

beberapa kali. Tapi ngga banyak, lebih sering kasihnya itu ya yang dibutuhkan 

aja. Pampers, popok, baju anak-anak kecil. Kadang-kadang ngga ganti baju 

mereka itu. 
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A : nah tante, ini kan saya fokus ke kegiatan doa bersamanya. Karna tante ternyata 

sudah beberapa kali mengadakan doa bersama, sebenarnya alasan tante 

mengadakan doa bersama itu apa tante? Maksudnya selain ada moment ulang 

tahun, ada ngga tante? 

B : apa ya, ngga ada sih. Karna sudah rutin saja. Kan ngga Cuma disitu aja, kan 

dibeberapa tempat juga. 

A : nah rutinnya itu selain karna suka ada hal lain ngga tante? 

B : ngga ada sih rona, saya nyaman saja ketika ketemu sama anak-anak. Seneng 

aja bisa berbagi ke orang lain. Apalagi anak-anak yang membutuhkan. Karna kan 

bapak saya sudah ngga ada pas saya kecil, jadi sedikit banyak apa yoo.. kasian 

gitu lo. Seneng lah bisa bantu yang bener-bener membutuhkan 

A : hmmm oiya soal pengurus tante, ini tante tadi kan tante bilang kalau jarang 

memberikan uang langsung tapi kebutuhan-kebutuhan. Kalau doa bersama juga 

memberi uangnya langsung ke anak-anak, nah itu kenapa te? Apa tante merasa 

ada sesuatu dengan pengurusnya? 

B : saya gatau ya, tapi memang kalau mau ngasih-ngasih saya gapernah ke G atau 

pengurusnya. Dulu awal saja 

A : tapi hubungan tante dengan pengurus bagaimana te? 

B : ya baik, tapi memang lebih baik langsung diberikan ke anak-anak saja. Kalau 

mau doa gitu baru bilang ke G, tapi dibagi sendiri saja makanannya atau bawa apa 

dibagi sendiri aja. Takutnya kalau ditaruh di sekretariat itu nanti ditumpuk, terus 

nggak dibagi kan mubadzir. Popok gitu kalau nggak dikasih ke tempat bayi ya 

nanti di tumpuk. Jajan gitu, jadi saya selalu kasih langsung ke anak-anak. 

A : kenapa te memang? Maksudnya apa tante pernah denger apa gitu, kenapa sam 

G 

B : ya ngga tau ya saya, ndak mau suudzon. Kan yang dulu sempet ada berita-

berita. Daripada bantuan saya ga tepat sasaran mending langsung saya kasih ke 

anak-anaknya saja to. Jelas jadi saya tau anak-anak makan, anak-anak pakai. 

Terus uang bisa dibuat sangu. Daripada saya kasih ke pengurusnya tapi nanti jadi 

fitnah 

A : oiyasih tante ya, memang kadang kan kita ngga tau yaa 
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B : iya daripada jadi fitnah atau ternyata disalah gunakan, soalnya memang ada 

berita-berita itu. Jadi saya tetap kasih anak-anak, saya tetap membantu. Pahalanya 

dapet, dan tepat sasaran. Sudah pasti diterima gitu 

A : nah tante, menurut tante kalau soal doa te. Doa itu seperti apa buat tante? 

B : ya kita kan sebagai muslim wajib berdoa. Rona juga pasti paham lah ya, 

berdoa itu untuk apa. Kalau buat tante, doa ya semacam senjata. Semacam 

keinginan-keinginan yang kita panjatkan sama Allah. 

A : nah kalau ketika tante mengadakan doa bersama di panti, apakah ada 

keinginan atau doa sendiri te? Atau keinginan yang dibawa? 

B : hmm ngga ada sih sebenarnya 

A : hmm atau menurut tante doa bersama dengan anak yatim itu kenapa? Atau 

kenapa tante memilih dengan anak yatim? Kenapa tidak dengan yang lain begitu 

te?  

B : menurut tante karna dalam islam kan doa anak yatim itu diijabah ya katanya.  

Jadi memang anak-anak yatim itu punya keutamaan kan dimata Allah.  Doa-

doanya katanya akan menembus langit ke tujuh. Jadi tante ya karna ada rezeki 

lebih ya kenapa ngga berbagi dengan anak-anak. Karna memang kan anak-anak 

itu membutuhkan 

A : jadi memang karna tante merasa ada rezeki lebih gitu ya tante? 

B : iya, kan kita sebagai manusia harus saling membantu. Apalagi kan 2,5% apa 

yang kita miliki itu bukan punya kita. Jadi memang harus dibagikan kepada orang 

lain.  

A : nah oiya tante, asal mulai bersama itu dari tante yang meminta atau pernah 

tidak dari panti asuhan , pengurus panti asuhan yang meminta atau bagaimana? 

B : nggak sih, saya sendiri waktu itu kan yang pertama berinisiatif. G itu hanya 

sesekali sharing dengan saya terkait keutamaan doa anak yatim. Dan kenapa dia 

bergelut di dunia sosial. Terus manfaat dia ada di dunia sosial, G itu sebenernya 

baik. Cuma memang daripada menimbulkan fitnah, jadi setiap saya kasih bantuan 

memang selalu saya kasih ke anak-anak. 

A : berarti pengetahuan mengenai keutamaan anak yatim tante banyak dapat dari 

G ya? 

B : iya, saya sering sekali sharing karna semakin tua begini apasih ron yang dicari. 

Memang pengen lebih dekat dengan Allah. Pengen sudah berbagi saja. Kan hati 
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juga tenang. Daripada belanja yang neko-neko, mending uangnya dikasih ke yang 

membutuhkan. Lebih bermanfaat, pahalanya dapet, manfaatnya dapet. 

A : nah tante, saya juga selalu percaya sih te doa anak yatim itu manjur. Setelah 

tante sering melakukan doa bersama dengan anak yatim, tante merasakan manfaat 

apa te ? atau apa te yang berbeda yang tante rasakan? 

B : apa ya, yang jelas hati jadi lebih tenang sih. Karna saya tahu secara jelas uang 

yang saya keluarkan itu kemana perginya. Dan katanya juga kan semakin kita 

memberi semakin kita akan menerima. Allah kan begitu ron katanya. Tapi 

memang bukan katanya sih ron, saya merasakan sendiri. Setiap setelah saya 

melakukan doa bersama, ada saja pasti rezeki datang ke saya itu. Tapi bagi saya 

rezeki itu nggak selalu berbentuk uang ya, kayak dulu saya pernah doa bersama 

menjelang kevin ujian. Alhamdulillah keterima di IT*. Atau apa gitu, selalu ada 

bantuan yang tiba-tiba. Jadi memang saya semakin percaya bahwa doa yang 

diberikan orang lain ke kita apalagi doa anak yatim itu sangat sangat bermanfaat 

bagi kita. 

A : memang tante merasakan ya manfaatnya? 

B : iya ron, sangat merasakan. Saya merasakan memang doa anak-anak yatim 

didengar oleh Allah. Dan asalkan kita ikhlas ya insyaAllah pasti allah 

memberikan yang jauh lebih berlimpah 

A : berarti tante akan terus melakukan doa bersama ya tante? 

B : iya ron, selama masih ada umur masiha da rezeki ya jalan terus. Buat apa ron 

hidup ini kalau ngga dibuat bermanfaat untuk orang lain. Kan nanti insyaAllah 

ganjarannya surga. Menyantuni anak yatim nanti katanya kan ganjarannya surga. 

Kalau sudah tua gini apa ron yang dicari kalau ngga dekat sama yang kuasa. 

Nabung Amal ron 

A : oiya tante, tante pernah punya kepikiran untuk mengadopsi anak-anak disana 

te? 

B : hmmm kan memang nggak boleh diadopsi rona sama G 

A : tapi pernah ada kepikiran ngga tante? 

B : ngga sih, karna ya anak saya kan juga sudah tiga. Saya rasa dengan 

memberikan bantuan saja anak-anak disana sudah seneng. Kan disana juga sudah 

ada yang mengasuh. Lagian anak-anak disana itu lumayan nuakal lo ron 

A : hehe iya sih tante, dan agak ga bersih gitu ya 
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B : iya makanya ron, dulu itu lebih parah dari ini. Makanya wes saya ngasih 

bantuan sebisa saya saja, jangan sampai anak-anak disana itu minimal beberapa 

kali makan enak. 

A : hmmm iya tante, intinya tante merasakan manfaatnya ya tante dari 

menyantuni anak yatim? Dari doa-doa yang tante adakan di panti 

B : iya sangat rona 

A : oo njih njih. Saya rasa sampun cukup sekali tante. Terimakasih banyak, 

ngapunten sekali jadi mengganggu waktunya 

B : gapapa ron, sukses juga ya skripsinya ini. Anakku masih maba soalnya. Nanti 

sering aja dateng kesini kalau habis dari panti 

A : njih tante terimakasih banyak, pamit dulu tante 
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Transkrip Tambahan Wawancara Donatur „P‟  

Nama : P 

Tanggal : 27 April 2019 

Waktu : 10.35 WIB
 

Lokasi : Kediaman P 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : assalammualaikum tante, balik lagi tante saya. 

B : heheheh gimana kabarnya ron? 

A : alhamdulillah baik tante, tante gimana? 

B : baik ron. Ayo udah makan belum? 

A : sudah tante, mau sebentar aja te. Mau ke panti te rencana 

B : ohhhh oiya ya, gimana gimana? Sudah selesai belum yang kemarin? 

A : sudah tante, masih ada revisi te. Makanya ini saya mau tanya lagi dikit te. 

Hehehhe 

B : oiyaa gapapa, tanya apa ron 

A : ini tante, ngapunten tante. Usahanya tante, itu yang di kahuripan saja atau ada 

usaha lain te? 

B : kalau tante ya disitu aja. Itu kan juga baru sih ron. Kalau suami, kerja di 

BUMN. 

A : ohh berarti Cuma ini saja ya te? 

B : iya, itupun tempatnya masih ngontrak juga. Punya temen, terus ditawarkan 

mau ngga kalau buka usaha disitu 

A : ohh gitu ya te yaa, berarti memang selama ini kan kalau memberi bantuan 

memang dari tante sendiri ya. Atau pernah sama temen-temen gitu te? 

B : ngga, ngga pernah. Selama ini Cuma sendiri. Ya sama suami biasanya, kan ya 

uangku juga ga banyak. Darisitu dapetnya berapa sih ron 

A : nah kalau boleh tau, berapa sih tante kira-kira bersihnya tiap bulan? 
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B : aduh, berapa yo.. bersih ya, ga banyak ron. Kalau udah dipotong semua ya, 

paling 5-6 lah. Ga banyak ron. Tapi kan ya disyukuri, masih bisa lah kalau dibuat 

dikasih ke anak-anak (panti asuhan) 

A : oiyaya, berarti kan memang bukan karna kewajiban ya te? Maksudnya 

kewajiban perusahaan atau apa gitu 

B : ngga, perusahaane sopo ron. 

A : hehehe njih tante. Nah tante, terus dari situ te.. apa tante merasa ada kenaikan 

pendapatan ngga te? Maksudnya yang lebih spesifik te dari manfaat doa bersama 

itu te. 

B : kalau signifikan memang ngga sih ron. Karna memang kan kita gaboleh ya 

berharap seperti itu. Tapi memang gimana ya, aku ya bingung ron. Maksudnya 

kan kamu yo tahu to gimana lokasi rumah ku ini. Sepi, dalem perumahan, terus 

kecil juga to ini rumah makan ku. Tapi yo alhamdulillah stabil lah kalau dikatakan 

itu. Bisa apa yo. Dari awal buka sampai sekarang juga pegawai tetep, nambah satu 

malah. Jadi 5 sekarang. Terus apa yo, buktinya makin aku sering berdoa rejeki 

juga ada buat aku kasih lagi ke mereka. Kan yo itu diluar nalar sih ron.  
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Transkrip Wawancara Pengurus Panti Asuhan  

Nama : Pak (Kumis) 

Tanggal : 10 November 2018  

Waktu : 15.35 WIB
 

Lokasi : Skretariat Panti Asuhan 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : Permisi pak, assalammualaikum 

B : waalaiakumsalam mba, tumben sabtu kesininya 

A : hehe iya pak, besok ada acara pak. Pak ngapunten saya mau ngobrol sebentar 

bapak ada waktu 

B : oo njih njih ada apa mba? (sambil mempersilahkan peneliti duduk) 

A : ini pak saya berencana pengen mengadakan doa bersama pak, nah saya mau 

tanya-tanya itu gimana pak. Kata pakde tadi disuruh ke sekretariat aja 

B: iya mbaa, rencana kapan? 

A : nah itu rencananya masih lama sih pak. Karna saya juga masih ngumpulkan, 

sekalian mau tanya-tanya juga itu jumlah semua anak-anak disini berapa 

B : jumlah anak disini itu ada 210an mba. Tapi itu belum termasuk bayi. Kalau 

total sama pengurusnya ya 230an. Nah kalau mau mengadakan doa bersama itu 

silahkan kita menyerahkan sama yang mau mengadakan. Sanggupnya 

berapa.maksudnya jangan dipaksakan, sanggupnya beri 50 ya gapapa. Kalau 

semuanya kan mungkin berat ya. Nanti masalah kapannya langsung ke G aja. 

Biasanya nanti diatur jadwal supaya kan itu anak-anak dapat makan, jadi nanti 

dari pihak sini gausa masak untuk jatah makannya. Mau sore hari atau siang 

silahkan langsung dibicarakan saja sama G. Kita disini ga memaksa harus jumlah 

berapa, nanti kan kesannya gimana gitu. Nanti kita di protes lagi. 

A : kalau biasanya doa bersama itu gimana pak? Berapa orang pak? Terus 

sistematiknya gimana pak? Saya ngasih uang atau bagaimana pak? 
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B : itu terserah mba, kita gamau mengarahkan. Disini kita Cuma menyalurkan saja 

bantuan yang mbe berikan, kan pengennya doa anak-anak kan. Mau doa apa nanti 

G yang pimpin. Pengennya apa, hajatnya apa. Nanti tinggal disampaikan. Masalah 

mau kasihnya uang ya gapapa, makan ya gapapa. Tapi biasanya yang kesini itu 

kasihnya nasi kotak mbak. Jadi nanti dibagiin sama anak-anak. Makan bersama 

gitu. 

A : itu harus bagaimana pak? Harus sama pengurusnya atau bagaimana? 

B : ya terserah mba, kan niatnya disini mau berdoa. Ya yang penting doanya mba. 

Berapa jumlahnya nanti G yang bagi. Biar G yang bagi saja mba,karna kan misal 

mbak bawa nasi jumlahnya 50, nah berarti kan ga semua kebagian, nanti G yang 

tahu yang mana anak-anak yang dapet. Mbak tinggal dateng tinggal berdoa aja 

mba. Kan itu yang paling penting, doanya. InsyaAllah G nanti adil mbak, orang 

anak-anak disini semua sama mba. Sebatang kara kan mereka, ngga punya siapa-

siapa. Kalaupun punya orang tua juga kadang nggak mampu, atau dibuang mba. 

Doanya kan insyaAllah manjur. Memang mbaknya ada hajat apa? 

A : ndak ada pak, saya Cuma pengen aja sebenernya. Makan bersama sama anak-

anak. Kan sudah sering kesini. Biasanya kalau ada orang yang doa bersama  bawa 

makanan apa pak? Apa harus ada jajan atau buahnya begitu pak? 

B : ya nggak mba, ya terserah mbaknya. Sekali lagi tu ndak ada paksaan mba, 

nanti kita dikira gimana-gimana. Tapi ya kadang-kadang yang kesini tu beli disitu 

lo beli di Tob*s (salah satu penjual makanan dekat panti asuhan), sama minum 

ada buah. Kan anak-anak sudah seneng itu mbak, paling kan ya 15.000 sudah 

dapet mba. Rencana kapan mba? 

A : desember pak rencananya, ini tapi masih kumpulan uang pak. 

B : oo yaa gapapa mba, yang penting nanti kabari G atau saya dulu. Takutnya 

bentrok sama yang lain. Kan kasian nanti kalau bentrok jadi mubadzir. Kalau mau 

ada bantuan-bantuan dibawa kesini aja mba. Kan kita yang tahu bagaimana 

membaginya. 

A : kalau mau bagi buku bagaimana pak? 

B : anak-anak itu sudah hafal saya mba. Buku tu sebentar, paling juga nanti 

dibuang. Jadi mending jangan dibagikan kalau buku, ditaruh disini saja. Nanti biar 

disimpan disini kalau ngga ditaruh di sekolah. Jadi kan lebih bermanfaat. Karna 

kan namanya juga anak-anak mba, senengnya itu cepet. Nanti juga pasti dibuang.  

Kalau dikumpulkan ke sekretarian kan kita misa muter kan mba, kita tau kapan 

harus dibagi. Kita yang setiap hari disini, yo kadang-kadang orang nggak tahu itu. 
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Mereka tahunya kita itu jelek-jeleknya aja. Tapi kan kita yang tahu mba setiap 

hari gimana. Ngurusin anak-anak segini banyaknya nggak gampang lo mba. Kalau 

kita nggak hati-hati kan ya bahaya. Tapi orang-orang tu nggak lihat itu, mereka 

kan suka bagi-bagi sendiri. Tapi kan nggak tahu mba dibelakang gimana, kadang 

ada pengasuh yang iri, ada yang berantem “loh kok anakku gaoleh (loh kok anak 

saya tidak dapat” terus akhirnya nanti kan jadi kita mbak yang repot. Pengurus 

gini yang repot, tapi kalau kita yang bagi kan ya kita bisa cut “wo kowe oleh 

kowe gausah, anakmu yang dapat segini anakmu segini (woo kamu dapat, kamu 

gausah dapat. Anakmu yang dapat segini anakmu segini). Semua itu demi 

kebaikan anak-anak. 

A : oo njih pak (oo iya pak). Nanti berarti saya langsung kesini saja ya pak. Tapi 

anak-anak disini itu kalau sudah di panti, sudah pulang sekolah kegiatannya apa 

pak?  Ada les-les atau gimana gitu pak? 

B : yo gak mungkin les lah mba, berapa les gitu tu. Ya kalau sudah pulang sekolah 

ya harus tidur. Nanti bangun sholat ashar terus dzikir bareng, terus yang biasanya 

mbak disini lihat. Ya maen bola ya mandi. Wong anak-anak disini sudah sekolah, 

ya kan memang pinter. Tapi ya karna mereka kan gapunya bapak nggak punya ibu 

ya jadi ya wajar mbak kalau nakal mereka. 

A : oiya pak, kasian ya pak memang.. 

B : yaiya mba, kalau yang dari bali tu banyak anak-anak dhuafa. Jadi bapak 

ibuknya ada, tapi yo gak mungkin kesini kan. Kalau yang surabaya tu banyak 

yang dibuang, ada yang dari lamongan, dari kalimantan juga ada.  

A : jauh-jauh ya pak.. 

B : makanya buanyak yang ganteng-ganteng cantik disini mba. Ada yang 

bapaknya bule arab, macem-macem. Kadang aku tu kasian gitu mba. Makanya 

kalau ada yang kasih kesini sebisa mungkin kita itu atur jadwalnya, terus kita 

kumpulkan yang kasih beras kasih baju-baju atau kasih makanan. Pasti kita tegur 

kalau bagi sendiri. Karna nanti gitu mbak, timbul kecemburuan. Atau kalau ngga 

anaknya nangis, kan repot lagi yang ngurus. 

A : o njih pak, bener. Yasudah nanti saya hubung G saja njih pak kalau kami mau 

kesini doa bersama 

B : iya mbak, sudah ada nomornya to? 

A : sampun pak, dulu itu sudah punya nomernya U (Istri G), sama sudah dikasih 

nomor G juga. 
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B : woo iya wes hubungi itu saja. Pokoknya jangan mendadak mba, biar kita bisa 

mangkas belanja buat makannya anak-anak. Biar sama-sama enak to yo. Samean 

kerja atau kuliah? 

A : masih kuliah pak 

B : nah kan nanti biar anak-anak doa kuliahnya lancar, cepet lulus yato. Kuliah 

jangan lama-lama mba. Kasian bapak ibuknya cari uang terus. Nanti didoakan lah 

sama anak-anak biar cepet lulus. insyaAllah cepet lulus, orang niatnya kan baik, 

A : aamiin pak aaminnn, makasi njih pak. Ngapunten pak, kalau gitu saya ijin 

mau pamit ya pak 

B : woo iyaa mbak monggo-monggo 

A : assalammualaikum pak 

B : walaikumsalam waalaikumsalam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Transkrip Wawancara Pengurus Panti Asuhan  

Nama : G 

Tanggal : 10 November 2018  

Waktu : 16.18 WIB 

Lokasi : Ruang Tamu Panti Asuhan 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : assalammualaikum gus (sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman) 

B : waalaikumsalam, monggo monggo 

A : ini gus saya mau ijin bagi jajan, saya dari malang. Temennya mas lukman 

B : oiya gapapa kok ga sama mas lukman? 

A : iyaa gus soalya tadi dari malang langsung dari sini gus 

B : loh bukan orang sidoarjo? 

A : bukan gus. Saya dari malang, ngapunten gus. Saya mau tanya boleh gus? 

B : tanya apa mba kalau bisa jawab saya jawab 

A : Gus ngapunten ini sudah dari kapan Gus mengelola panti ini? 

B : sek ini buat apa dulu? Soalnya sering banget mahasiswa gini tu tanya 

A : ndak buat apa-apa sih gus, saya penasaran aja. Waktu pertama diceritain mas 

lukman, maksudnya kok bisa gitu ada orang yang mau katanya gus sampe keluar 

kota buat nyari 

B : mas lukman ceritane gimana? 

A : ya katanya gus udah dari lama, terus sering pergi buat nyari anak-anak. Terus 

saya sebenenrya apa ya kepo gitu gus. Eh maksudnya penasaran gus, karna saya 

sendiri juga suka anak-anak. Mungki cerita gus bisa menginspirasi saya 

B : udah lama saya ini, tahun berapa 80an lah waktu itu lulus sma. Terus bapak 

punya tanah disini, akhirnya saya mikir untuk apa tanah ini. Yauda akhirnya saya 

liat ada banyak anak-anak yang butuh bantuan sepertinya 
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A : wah keren ya gus. Setiap hari gimana gus ngurus anak-anak? Ada kesusahan 

atau ndak gus? 

B : wakeh mba, anak-anak kan ya namanya anak-anak nakal susah diatur. Tapi 

yaweslah wong sudah tak niati. Untung dibantu orang-orang disini. Ada banyak 

bantuan dateng, banyak yang bantu lah intine 

A : kendalanya apa aja gus 

B : kendala ngurus anak? Atau kendala ngelola panti. Yabanyak sih sebenernya. 

Kan ada 200an ya anak-anak disini. Dulu masih sering mikir makannya gimana. 

Kalo sakit gimana, tapi ya alhamdulillah Allah selalu bantu 

A : banyak ya gus bantuan-bantuan 

B : iya alhamdulillah. Tapi ya gitu kemaren itu ada berita, ya gara-gara ada 

mahasiswa yang penelitian akhirnya beritanya jadi ga bener, padahal kan ya gatau 

gimana. Makanya kalau ada yang mau penelitian disini saya gamau. Trauma saya 

mba 

A : o njih njih gus. Kalo bapak KW sama tante P itu sering ya gus kesini? 

B : sering banget, yo tiap hari. kan kasih bubur, kadang kasih susu 

A : nah gus ngapunten kalau misal saya yang mau ngasih nasi kotak gitu atau doa 

bersama gitu bisa gus? 

B : monggo, nanti kapan monggo. Langsung hubungi saya saja, sudah punya 

nomor saya? 

A : sampun gus. Nah itu biasanya pripun gus? Harus berjumlah sesuai anak-anak 

disini atau gimana? 

B : ya kalo sejumlah ya alhamdulillah, ndak yo gapapa mba. Berapapun 

jumlahnya kan diniatkan untuk hal baik. Yang penting manfaatnya kan ya. 

A : berarti terserah njih gus? 

B : iya terserah, sesuai kemampuan saja. Nanti saya yang bagi tapi. Karna kan 

saya yang tahu. Siapa-siapa yang dibagi. Kalau mau dikumpulkan ya gapapa nanti 

saya kumpulkan kita doa bersama 

A : njih G. Doa anak yatim kan manjur ya gus 

B : ya begitu memang mbak, saya kadang-kadang juga ga ngiro gitu. Ngasuh anak 

200 lo tapi alhamdulillah sehari saja gapernah kekurangan. Pasti ada saja yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

bantu, kan memang Allah sudah menjanjikan kepada umatnya. Yang membantu 

mereka yang membutuhkan maka akan kupermudah segala urusannya. Kan 

begitu. Kan memang jangan lah kau menghardik anak yatim. Kan begitu 

larangannya 

A : setuju gus. Semoga memang akan terkabul ya G nanti insyaAllah hajat-

hajatnya 

B : Aamiin. Memang kepengenannya apa yang dekat-dekat ini? Jodoh? Atau 

sekolah? 

A : haha kalau jodoh belum kepikiran G, mungkin sekolah ya G. Pengen cepet 

lulus 

B : nah iya bisa, nanti doa bareng-bareng sama anak-anak disini. Kita kumpulkan 

semua terus doa. insyaAllah nanti pasti Allah kabulkan. Anak-anak disini kan 

kasian mba. Masih kecil udah gapunya bapak gapunya ibuk. Gak neko-neko. 

Allah pasti kan seneng dengan hambanya yang membantu sesama. Ibarat 

kendaraan ya mba, apa yang diberikan itu ya ibarat kendaraan. Pasti membantu 

kita untuk mendapat hal-hal baik, insyaAllah surga balasannya. Ya kan. Makin 

tabungan amal baiknya kita banyak, makin kendaraannya itu bagus. Njih to 

A : njih gus bener sekali. Apalagi kan anak yatim memang harus diperhatikan ya 

G 

B : harus mba. Kan harta, jabatan, apapun yang kita miliki kan bukan punya kita 

seutuhnya. Ada  yang harus dikeluarkan untuk orang lain. Tujuannya kan juga 

balik ke kita sendiri mba nanti. Semakin kita ikhlas mengeluarkan, memberi apa 

yang kita miliki kepada yang membutuhkan, makin berlipat-lipat Allah ganti. Jadi 

jangan ragu untuk bersodakoh, memberi kepada anak yatim. Kan kalau ibarat 

peribahasa sekarang ya mba, kita gaakan tau usaha yang keberapa yang akan 

dikabulkan, yang penting ikhlas dan usaha terus. Selama masih ada yang bisa 

diberikan, ya kenapa ngga. Njih to? 

A : njih G, leres. Memang manusia kan fitrohnya begitu ya G. Njih pun G, makasi 

banyak ilmu-ilmunya, berbaginya. Kalau begitu nanti saya langsung hubungi G 

yaa kalau mau doa bersama? 

B : iya mba. Njih pun gus, terimakasih gus 
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Transkrip Wawancara Karyawan donatur KW  

Nama : L 

Tanggal : Sabtu, 27 April 2019 

Waktu : 14.470 WIB
 

Lokasi : kediaman KW 

Keterangan : 

A : penanya 

B : Informan 

 

A : halo mas 

B : halo ron, darimana? 

A : dari malang, darimana lagi. Baru dateng mas? 

B : nggak, dari warung aku 

A : om anton ga kesini? 

B : nggaa, masih sakit dia. Gimana gimana 

A : ada baksos lagi ngga mas ini rencananya? 

B : kalo jadi minggu depan, tapi di surabaya sini aja. Acara offroad. Ikut ta? 

A : ohh, aduh gabisa aku mas. Ngurus banyak hehehehhe 

B : gimana? Udah selesei katanya? 

A : belom. Masih revisi 

B : halah halah, kok ndadak revisi barang. Akeh ta? 

A : ngga juga sih mas, ya standart lah. Hehehehhehe. Mas lukman, yang lombok 

gimana? Udah gaada tim yang disana? 

B : ga ada, Cuma kan kita tetep komunikasi to. 

A : berarti lombok tu masuk program CSR juga? 

B : iyoo, yang ngerjain CSR. 
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A : ohhh, aku tu rencana pengen gitu mas habis lulus ini masuk CSR. Jadi sek 

belajar soal CSR. 

B : oiyo, jurusan mu ya emg bidange CSR kan ya 

A : iyoo bener, tapi ga selalu sih. Kebanyakan. Berarti kalo galena ini ring 1,2,3 

ne ada di 3 tempat dong mas. Dan garasinya 2, kantornya sini 

B : tapi pusatnya sini sih ron. Makanya kegiatannya kan sering disini. Sidoarjo, 

gresik, malang, tretes. 

A : nah terus mas, kalo buat warung gitu tu termasuk CSR atau dari pribadi om 

sendiri? 

B : iku yo, iku sih programe dokter kris (salah satu tim CSR) sebenere. Modal 

awal emang dari CSR sih. Tapi sekarang sudah mandiri yang ngelola dokter 

sendiri 

A : ohh, kalo kegiatan CSR berarti gitu tu LPJan yo mas? 

B : iyo dong, kan harus dilaporkan. Liat dewe to piye mas bus kemaren bikin 

laporan. 

A : kalo bantu-bantu di panti itu mas? 

B : sebagian iya, sebagian ngga. Tapi banyak yang bapak ngasih pribadi kok. 

Kalau yang CSR ya yang sama aku aja ron. 

A : berarti kalo doa, ngasih bubur gitu mas? 

B : iyaaa itu masuk. Tapi doa yo gimana ya, itu kan sepaket sama kalau kita 

ngasih bantuan. Jadi bantuannya yang masuk SPJ ron. 

A : ohh iya ya 

B : tapi yo, bapak yo buanyak bantu diluar CSR. Tau sendiri bapak gimana kan 

ron 

A : iya iya, berarti gede juga yo mas pendapatane G*****? Sampe punya CSR 

B : yaa nek itu kan aku ga ngerti itungane ron 

A : hehehe iyosih yaa. Terus mas, yang dulu itu ngadakan pengobatan sama 

renovasi itu apa ya berdekatan sama doa bersama? 
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B : ya bareng ron, karna yo sekalian. Soalnya kan bapak kadang-kadang repot, 

jadi yo kalau pengobatan waktu itu sekalian sama doa sama pas dokter kris bisa. 

Kalau renov itu aku lupa kapan yo, bareng atau ngga sama doa. Tapi seingetku sih 

selalu bareng. Pokoknya kalau bapak kesana, itu doa. Tapi kalau bapak gak 

kesana, yowes kayak kita biasa. Bagi bubur aja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


