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ABSTRAK 

 

Peran Panti Sosial Anak Asuh Putri Mardhatillah-1 Dalam Meningkatkan Disiplin 

Ibadah Sholat Tahun 2014 

Oleh: Ria Rizky Widianing Fatmawati  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemimpin, para pengasuh 

Panti Mardhatillah-1 dalam meningkatkan disiplin ibadah sholat anak asuhnya. 

Sikap demikian itu diamati dari perilaku, ajakan, dan dorongan dari pemimpin dan 

para pengasuh panti. Oleh karena itu, penelitian ini menitik-beratkan pada data 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan penarikan 

kesimpulan yaitu metode induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, 

maka dapat disimpulkan bahwa  perilaku disiplin harus dimiliki oleh setiap 

individu dalam menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. 

Terutama dalam hal ibadah sholat yang mana sholat memiliki kedudukan yang 

penting di dalam kehidupan setiap muslim. Dan disinilah peran pemimpin dan 

para pengasuh sangat diperlukan untuk peningkatan sikap kedisiplinan ibadah 

sholat bagi anak-anak asuhnya.  

 

Kata Kunci: Perilaku, Kedisiplinan 
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PENDAHULUAN 

Shalat memiliki kedudukan 

yang sangat penting bila 

dibandingkan dengan ibadah-ibadah 

lain. Bahkan shalat memiliki 

kedudukan yang tertinggi dalam 

Islam yang tidak dapat tertandingi 

oleh ibadah lain.
1
 Shalat yang 

ditentukan waktunya adalah shalat 

wajib yang ditandai dengan adzan 

yang dikumandangkan sebagai tanda 

bahwa waktu shalat telah tiba serta 

ditandai dengan iqomah sebagai 

tanda bahwa shalat akan segera 

dimulai. 

Panti Sosial anak asuh putri 

Mardhatillah-1 adalah salah satu 

Panti Asuhan yang menerapkan 

kedisiplinan shalat bagi anak 

asuhnya. Para pengasuh panti 

mempunyai peranan penting dalam 

menanamkan kedisiplinan untuk para 

anak asuhnya. Salah satunya dengan 

menggunakan metode uswatun 

hasanah yaitu pemberian contoh. 

Dari hasil pengamatan 

langsung yang dilakukan di Panti 

Sosial anak asuh putri Mardhatillah-

1, pelaksanaan sholat wajib yang 

meliputi sholat subuh, dzuhur, ashar, 

maghrib dan isya’, hanya ada tiga 

sholat wajib yang dilaksanakan 

secara bersama-sama di masjid, 

yakni sholat subuh, maghrib dan 

isya’. 

 Pelaksanaan sholat di Panti 

Mardhatillah-1 memiliki kendala 

salah satunya yaitu kurangnya 

kedisiplinan anak asuh, terutama 

dalam melaksanakan sholat subuh. 

Seringnya anak-anak asuh tersebut 

susah untuk dibangunkan. Adapun 

kendala yang lain yaitu kurangnya 

                                                 
1
Dr. Shalih Al-Ghanim As-Sadlaan. 

Bimbingan Lengkap Shalat Berjama’ah 

(Solo : At-Tibyan, 2003), hlm 11 

dorongan dalam diri anak asuh untuk 

melaksanakan sholat secara tepat 

waktu. 

“PERAN PANTI SOSIAL 

ANAK ASUH PUTRI 

MARDHATILLAH-1 DALAM 

MENINGKATKAN DISIPLIN 

IBADAH SHALAT (TAHUN 

2014) ”. 
Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apa peran Panti 

Sosial anak asuh putri Mardhatillah-1 

dalam meningkatkan disiplin ibadah 

shalat? 

Tinjauan pustaka yang 

dijadikan rujukan diantaranya 

sebagaimana yang telah dilakukan 

oleh: 

1. Slamet Purwanto dalam 

skripsinya yang berjudul 

Hubungan Antara Pola 

Asuh Demokratis Dengan 

Kedisiplinan Anak Asuh Di 

Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Ning 

Amriyah Soepardho Kendal, 

menyimpulkan ada 

hubungan antara pola asuh 

demokratis pengasuh 

dengan kedisiplinan anak 

asuh. Artinya pola asuh 

demokratis memiliki 

pengaruh terhadap tingkat 

kedisiplinan anak asuh.
2
 

2. Anisa Fitri Shofiyani dalam 

skripsinya yang berjudul 

“Peran Panti Asuhan Yatim 

Putri Aisyiyah Surakarta 

dalam Upaya Pembinaan 

Akhlak Anak Asuh Tahun 

2013” menyimpulkan 

bahwa upaya pembinaan 

                                                 
2
Slamet Purwanto, Hubungan Antara Pola 

Asuh Demokratis Dengan Kedisiplinan Anak 

Asuh( Surakarta: UMS, 2013 ), 

Unpublished. 
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akhlak anak asuh secara 

umum dapat terlihat dari 

berbagai program kegiatan 

yang diselenggarakan. 

Program kegiatan lebih 

banyak dititikberatkan pada 

pembinaan yang meliputi 

pembinaan keagamaan dan 

pembinaan ketrampilan. 

Adapun pembinaan 

keagamaannya meliputi 

yaitu: kajian keislaman, 

shalat fardlu berjama’ah, 

membaca Al-qur’an dan 

hafalan juz ‘amma, puasa 

senin kamis, menutup aurat. 

Sedangkan pembinaan 

ketrampilan meliputi 

memasak, dan tapak suci. 

Faktor yang mendukung 

peran panti asuhan yatim 

putri Aisyiyah Surakarta 

dalam upaya pembinaan 

akhlak antara lain: 

tersedianya tempat atau 

asrama, adanya pengasuh 

dan anak asuh, tersedianya 

dana yang cukup memadai, 

materi kajian keislaman, 

pembinaan keseharian. 

Sedangkan faktor yang 

menghambat dalam upaya 

pembinaan akhlak antara 

lain: berbedanya latar 

belakang kehidupan anak 

asuh dan pengaruh 

lingkungan.
3
 

3. Putri  Dewi Andika dalam 

skripsinya yang berjudul 

Peran dan Fungsi 

Perwalian Anak dalam 

Mengasuh Anak, 

                                                 
3
Anisa Fitri Shofiyani, Peran Panti Asuhan 

Yatim Putri Aisyiyah Surakarta dalam 

Upaya Pembinaan Akhlak Anak Asuh Tahun 

2013, (Surakarta, UMS: 2013), Unpublised. 

menyimpulkan peran dan 

fungsi perwalian anak dalam 

mengasuh anak di Panti 

Asuhan tetap memberikan 

manfaat yang sangat besar 

khususnya bagi anak-anak 

asuhnya. Dengan adanya 

Panti Asuhan, anak-anak 

tersebut tidak terlantar dan 

mendapatkan penghidupan 

yang layak untuk 

melanjutkan masa 

depannya.
4
 

4. Dewi Cut Mutia dalam 

skripsinya yang berjudul 

Faktor-Faktor Komitmen 

Kerja Ibu Asuh Panti 

Asuhan, menyimpulkan 

komitmen kerja ibu asuh 

sangat diperlukan guna 

mencapai tujuan kerja dan 

demi kesuksesan anak-anak 

asuh beserta panti asuhan itu 

sendiri. Bentuk hubungan 

sosial yang diberikan ibu 

asuh dengan kasih 

sayangnya, kesabaran dalam 

mengasuh, mendidik, serta 

memberikan keteladanan 

layaknya anak kandungnya 

sendiri.
5
 

Di dalam kamus besar bahasa 

Indonesia peran ialah perangkat 

tingkah laku yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat
6
. Peran 

adalah deskripsi sosial tentang siapa 

kita dan kita siapa. Peran menjadi 

                                                 
4
Putri Dewi Andika, Peran dan Fungsi 

Perwalian Anak dalam Mengasuh Anak, 

(Surakarta, UMS: 2011), Unpublised. 
5
Dewi Cut Mutia, Faktor-Faktor Komitmen 

Kerja Ibu Asuh Panti Asuhan, (Surakarta, 

UMS : 2008), Unpublised. 
6
Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Balai Pustaka, 2005)  
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bermakna ketika dikaitkan dengan 

orang lain, komunitas sosial atau 

politik. Menurut Soekanto, peranan 

merupakan proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peranan.
7
 

Sedangkan asuhan adalah 

berbagai upaya yang diberikan 

kepada anak yang tidak mempunyai 

orang tua dan terlantar, dan anak 

yang mengalami masalah kelakuan, 

yang bersifat sementara sebagai 

pengganti orang tua atau keluarga 

agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan wajar baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial.
8
 

Berdasarkan tingkat kasih 

sayang dan tuntutan orangtua dalam 

pengasuhan, pola pengasuhan 

dibedakan atas empat jenis, yaitu 

otoriter, demokratis, permisif dan 

abai (tidak peduli).
9
 

a. Pola asuh otoriter. 

Adalah tipe 

pengasuhan dengan 

tuntutan yang tinggi, tidak 

fleksibel atau kaku, tidak 

responsive, mendesak anak 

mengikuti arahan-arahan 

orangtua asuh, penerapan 

                                                 
7
Soekanto.Sosiologi Suatu Pengantar, 

Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 

hlm.212-213. 

http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengerti

an-peranan.html, diakses 16 Juni 2014 
8
PP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1988 bab I pasal 1 ayat 6 tentang 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang 

Mempunyai Masalah 
9
Rani Razak Noe’man. Amazing 

Parenting Menjadi Orangtua Asyik 

Membentuk Anak Hebat.(Jakarta : PT Mizan 

Publika, 2012) 

hukum, dan menghargai 

kerja keras. 

b. Pola asuh demokratis 

Pengasuhan yang 

memberikan tuntutan 

kepada anak sekaligus 

responsive terhadap 

kemauan dan kehendak 

anak. 

c. Pola asuh permisif 

Pengasuhan yang 

lebih mengedepankan 

kasih sayang, tetapi tidak 

memberi batasan berupa 

tuntutan. Orangtua yang 

permisif, biasanya lembut 

dan tidak menuntut anak 

untuk berperilaku matang, 

mandiri atau bertanggung 

jawab. 

d. Pola asuh abai (tidak 

peduli) 

Jenis pengasuhan 

dengan kasih sayang dan 

tuntutan yang sangat 

sedikit/rendah terhadap 

anak. Kemungkinan cara 

pengasuhan ini diakibatkan 

oleh kurangnya waktu.
10

 

Kedisiplinan adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan atau ketertiban. 

Karena sudah menyatu dengannya, 

maka sikap atau perbuatan yang 

dilakukan bukan lagi atau sama 

sekali tidak dirasakan sebagai beban, 

bahkan sebaliknya akan membebani 

dirinya bilamana ia tidak berbuat 

                                                 
10

Rani Razak Noe’man. Amazing 

Parenting Menjadi Orangtua Asyik 

Membentuk Anak Hebat.(Jakarta : PT Mizan 

Publika, 2012) 

http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
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sebagaimana lazimnya 

(Prijodarminto, 1994).
11

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek 

penelitian.
12

 

Jenis penelitian deskriptif 

kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk 

Panti Sosial anak asuh putri 

Mardhatillah-1 berada di bawah 

Yayasan Pengembangan Sumber 

Daya Wanita dan Anak Yatim 

terletak di jalan Sawo nomor 27 B, 

Gempol, Ngadirejo, Kartasura 

Sukoharjo Jawa Tengah. 

Memperoleh informasi mengenai 

peran para pengasuh panti sosial 

anak asuh putri Mardhatillah-1 dalam 

meningkatkan disiplin ibadah sholat 

anak asuhnya secara mendalam dan 

komprehensif. 

Subjek penelitian ini 

merupakan sumber data yang 

dimintai informasinya sesuai dengan 

masalah penelitian. Adapun yang 

dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh.
13

 Subjek penelitian 

dalam penelitian ini meliputi 

Pimpinan Panti Mardhatillah, 

                                                 
11

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123

456789/23401/4/Chapter%20II.pdf (diakses 

pada tanggal 10 September 2014) 
12

Moleong, Metodologi Pendidikan 

Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm.4. 
13

Suharsimi Arikunto.Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 

107 

Pengurus Panti dan Pengasuh Panti 

Mardhatillah. 

Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode wawancara untuk 

mengetahui data dari sumber yang 

diwawancarai, metode observasi 

untuk mengamati bagaimana 

kegiatan itu berjalan, dan metode 

dokumentasi untuk memperkuat hasil 

dari wawancara dan observasi. 

Untuk menganalisis dari data 

yang sudah terkumpul menggunakan 

model interaktif terdiri atas empat 

tahapan yang harus dilakukan, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, 

display data, dan penarikan 

kesimpulan.
14

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Di dalam teori peran khususnya 

yang membahas pola asuh dijelaskan 

bahwa peran pengasuh yakni 

perangkat tingkah laku atau tindakan 

yang dimiliki sesorang dalam 

menjaga serta memberikan 

bimbingan menuju kearah 

kedewasaan. Teori pola pengasuhan 

di dalam bukunya Rani Razak 

Noe’man mencakup pengasuhan 

yang memberikan tuntutan kepada 

anak untuk mengikuti arahan-arahan 

dari orangtua asuh, tetapi juga 

memberikan kasih sayang yang lebih 

terhadap anak asuhnya. 

Sementara pada data ditemukan 

pola asuh ibu asuh dan anak panti di 

didapatkan kejelasan bahwa tugas 

para pengasuh Panti Sosial Anak 

Asuh Mardhatillah-1 ini adalah 

mengajarkan, mendidik, memberikan 

contoh serta mengajak para anak 

                                                 
14

Miles dan Huberman dalam 

Herdiansyah, Metodologi Penelitian 

Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012), hlm.164. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23401/4/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23401/4/Chapter%20II.pdf


6 

 

asuhnya untuk melakukan perbuatan 

yang baik. Misalnya membangunkan 

anak asuhnya untuk bangun pagi, 

mengajak untuk sholat tepat waktu, 

menyuruh anak-anak untuk belajar. 

Kegiatan keseharian Panti 

Mardhatillah ini sudah terjadwal 

dengan rapi dan baik. Para pengasuh 

panti telah menjalankan perannya 

sebagai orangtua asuh.  

Di dalam bukunya David Berry 

menjelaskan bahwa peranan yang 

berhubungan dengan pekerjaannya, 

seseorang diharapkan menjalankan 

kewajiban-kewajibannya yang 

berhubungan harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu 

dengan peranan yang dipegangnya. 

Sementara peran pemilik panti 

anak asuh putri Mardhatillah-1 yakni 

mencarikan dana dari para donator 

yang kemudian dikelola untuk 

memfasilitasi anak-anak panti seperti 

alat untuk ibadah, pendidikannya, 

makan, dan kebutuhan lainnya. 

Bukan hanya memfasilitasi anak-

anak tetapi pemilik panti juga 

sebagai penasehat, pengawas dan 

pada intinya adalah memimpin 

jalannya kegiatan di Panti tersebut. 

Di dalam teori kedisiplinan 

yang khususnya terdapat dalam QS. 

An-Nisa ayat 59, ayat tersebut 

menjelaskan kepada kita, agar 

disiplin menggunakan waktu dalam 

beribadah. Ketika sudah mendengar 

adzan kita segara menunaikan sholat 

dan meninggalkan segala urusan.  

Sementara pada data ditemukan 

bahwa dalam hal beribadah anak-

anak panti melaksanakannya secara 

bersama-sama, berjama’ah di masjid 

dan tepat waktu. Selain itu pada 

waktu anak-anak sedang berada di 

sekolah, anak-anak panti 

Mardhatillah juga melaksanakan 

sholat secara tepat waktu, yakni pada 

waktu sholat dzuhur. 

Hal tersebut menunjukkan 

bahwa peranan yang dilakukan para 

pengasuh dan pengurus panti dalam 

mendisiplinkan anak-anak asuhnya 

dinilai telah berhasil.   

Tujuan dari penelitian ini sudah 

terjawab, dan dari semua data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa data 

dan teori sesuai. Tetapi dalam 

penelitian di Panti Mardhatillah 

tersebut ditemukan banyak hal yang 

perlu kita ketahui. Bukan hanya 

sholat saja yang harus disiplin, tetapi 

dalam setiap kegiatan sehari-hari 

yang berlangsung di Panti tersebut 

memang harus dilaksanakan secara 

teratur dan disiplin.  

Misalnya saja kegiatan yang 

berlangsung saat sore hari, yakni 

TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 

yang wajib diikuti semua anak-anak 

panti tanpa terkecuali. 

Pelaksanaannya juga secara rutin 

setiap hari senin, rabu, kamis dan 

sabtu, setelah sholat ashar. Kemudian 

masalah belajar anak-anak sudah 

memiliki waktu sendiri yang telah 

dijadwalkan oleh para pengasuhnya. 

Bukan hanya TPA dan belajar saja, 

waktu makan dan tidur juga sudah 

dijadwalkan oleh pengasuh, dan 

anak-anak panti wajib menaatinya. 

Hal tersebut dapat meningkatkan 

sikap kedisplinan bagi anak-anak 

asuhnya.  

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang 

telah dikemukakan, penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 
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a. Peran pemimpin, pengasuh 

dan pengurus Panti 

sangatlah penting bagi 

pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak 

asuh. Memberikan fasilitas, 

pendidikan, pengajaran, dan 

memenuhi setiap kebutuhan 

yang tidak bisa mereka 

dapatkan sebelum memasuki 

panti Mardhatillah. 

b. Dengan menggunakan 

metode-metode dan 

berbagai cara yang 

dilakukan para pengasuh 

Panti Mardhatillah-1 dalam 

mendidik dan menanamkan 

sikap kedisiplinan bagi 

anak-anak asuhnya terutama 

dalam hal ibadah sholat 

dinilai telah berhasil, dengan 

adanya peningkatan 

terhadap perilaku anak-anak 

asuhnya dalam 

melaksanakan sholat tepat 

waktu. 

c. Menanamkan sikap 

kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari akan 

menimbulkan dampak yang 

positif bagi setiap anak 

dalam melaksanakan setiap 

kegiatan, lebih-lebih semua 

kegiatan di dalam maupun 

di luar panti telah 

terprogram dan terjadwal. 

B. Saran-Saran 

Berpijak dari sejumlah 

simpulan diatas, disampaikan saran 

sebagai berikut: Tidak sekali-kali 

membiarkan anak hidup bebas tanpa 

adanya pengawasan, pengarahan, 

pendidikan dari orangtua, bukan 

hanya dalam keluarga tetapi di dalam 

Panti asuhanpun juga harus selalu 

memberikan arahan, pengajaran, 

pendidikan dan selalu ada 

peningkatan di setiap harinya agar 

bisa membentuk karakter yang baik 

terhadap anak-anak asuhannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka cipta 

 

David Berry. 1995. Pokok-pokok 

Pikiran Dalam Sosiologi. 

Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 

 

Depdiknas. 2005. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai 

Pustaka 

 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan 

Zain. 2006. Strategi Belajar 

Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Dr. Shalih Al-Ghanim As-Sadlaan. 

2003. Bimbingan Lengkap 

Shalat Berjama’ah. Solo : At-

Tibyan 

 

Fattah Hanurawan. 2010. Psikologi 

Sosial. Bandung: Remaja 

Rosdakarya.  

 

Haris Herdiansyah. 2012. 

Metodologi Penelitian Kualitatif 

Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: 

Salemba Humanika 

 

Rani Razak Noe’man. 2012. 

Amazing Parenting Menjadi 

Orangtua Asyik Membentuk 

Anak Hebat. Jakarta : PT Mizan 

Publika 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfa Beta 



8 

 

 

Mas’udi, Asy. 2000. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Yogyakarta: Tiga Serangkai 

 

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Remaja Rosdakarya  

 

Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Remaja Rosdakarya 

 

PP Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1988 bab I pasal 1 ayat 6 

tentang Kesejahteraan Anak 

Bagi Anak Yang Mempunyai 

Masalah 

 

Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu 

Pengantar. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

http://kaghoo.blogspot.com/2010

/11/pengertian-peranan.html, 

diakses 16 Juni 2014 

 

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran 

Konsep Derivasi dan 

Implikasinya Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama 

 

Sutrisno Hadi. 2007. Metodologi 

Research 1. Yogyakarta: Andi 

Offset 

 

Thomas Gordon. 1996. Mengajar 

Anak Berdisiplin Diri Di Rumah 

dan Di Sekolah. Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama 

 

http://penaemas19.blogspot.com/201

3/11/metode-mendidik-anak-

menurut-al-quran.html, Diakses 

20 Oktober 2014 

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/1

23456789/23401/4/Chapter%20I

I.pdf (diakses pada tanggal 10 

September 2014) 

 

http://www.excelqhalif.com/2012/10/

02/4-tahap-mendidik-anak-cara-

rasulullah-s-a-w/  (diakses 1 

oktober 2014) 

 

 

 

 

http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
http://penaemas19.blogspot.com/2013/11/metode-mendidik-anak-menurut-al-quran.html
http://penaemas19.blogspot.com/2013/11/metode-mendidik-anak-menurut-al-quran.html
http://penaemas19.blogspot.com/2013/11/metode-mendidik-anak-menurut-al-quran.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23401/4/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23401/4/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23401/4/Chapter%20II.pdf
http://www.excelqhalif.com/2012/10/02/4-tahap-mendidik-anak-cara-rasulullah-s-a-w/
http://www.excelqhalif.com/2012/10/02/4-tahap-mendidik-anak-cara-rasulullah-s-a-w/
http://www.excelqhalif.com/2012/10/02/4-tahap-mendidik-anak-cara-rasulullah-s-a-w/

