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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai 

Pancasila dan untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat 

pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal 

Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati pada bulan Juli 

2018. Hasilnya menunjukkan bahwa diperoleh: (1) Implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati pada kategori 

cukup baik yang meliputi nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 

kerakyatan, dan nilai keadilan. (2) Faktor pendukung dan penghambat 

pengimplementasian nilai-nilai Pancasila  dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal 

Adam Mulajati melalui faktor internal dan eksternal.  

 

Kata Kunci: Implementasi nilai-nilai Pancasila, PolaAsuh, Panti Asuhan 

Abstract: This study aims to determine the implementation of Pancasila values 

and to find out the supporting factors and obstacles to the implementation of 

Pancasila values in parenting at the Asal Adam Mulajati Origin Orphanage, 

Montong Are Village, Gerung District, West Lombok Regency. The approach of 

this research is a qualitative approach with descriptive methods. The research was 

conducted at the Asal Adam Mulajati Orphanage in July 2018. The results showed 

that it was obtained: (1) Implementation of Pancasila values in parenting at the 

Asal Adam Mulajati Orphanage in a fairly good category which included religious 

values, human values, unity values , people's values, and the value of justice. (2) 

Supporting and inhibiting factors for implementing Pancasila values in parenting 

at the Asal Adam Mulajati Orphanage through internal and external factors. 

 

Keywords: Implementation of Pancasila values, pattern of care, orphanage 
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Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai 

yang bersifat khusus yang diambil dari nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia 

sendiri yang kemudian membedakannya dari negara  lain. Nilai-nilai ini yaitu 

(nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 

keadilan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darmodiharjo (1991:19), yang 

mengatakan “Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia karena Pancasila 

digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang merupakan jiwa dan 

kepribadian bangsa Indonesia. Demikianlah dapat dikatakan bahwa Pancasila itu 

dibuat dari materi dan bahan “dalam negeri”, bahan asli murni dan merupakan 

kebanggaan bagi suatu bangsa yang patriotik”. 

Pancasila sebagai ideologi bangsa, mengharuskan bangsa Indonesia untuk 

menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga 

negara sehingga tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Kesadaran untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab sebagai 

warga negara Indonesia. 

Di era globalsasi saat ini nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek praktik 

kehidupan berbangsa dan bernegara makin terkikis dan terabaikan. Pancasila 

nyaris tidak lagi dijadikan pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan yang hampir setiap detik 

diperlihatkan baik melalui media cetak maupun media elektonik, bagaimana anak 

bangsa mulai dari pejabat negara hingga masyarakat biasa berperilaku 

menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. 

Permasalahan tersebut membuktikan bahwa pengimplementasian nilai-

nilai Pancasila pada warga negara telah mengalami degradasi. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dapat dilakukan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini 

yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai 

warga negara Indonesia yang sesungguhnya yaitu warga negara yang memiliki 

jiwa Pancasilais. 

Pengimplememtasian nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam lingkup 

individu saja melainkan bisa juga dalam lingkup organisasi dan lembaga. Sejalan 

dengan pendapat Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (dalam 

Kompas.com) yang “mengimbau seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan elemen lainya agar 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tiap keputusan yang diambil”. 

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga yang harus 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, karena sebagai pengganti keluarga 

bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Menurut Poerwadarminta 

(1982:710) yang menyatakan panti asuhan merupakan “salah satu tempat untuk 

membina dan merehabilitasi kembali kondisi anak yatim, baik fisik, mental 

maupun kehidupan sosialnya”.  

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia 

(2007:6)  yaitu “memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja 

sosial kepada anak terlantar dan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial 

anak”. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (2007:7) panti asuhan 

mempunyai fungsi sebagai “pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, pusat data 
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dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak, dan pusat pengembangan 

keterampilan”. 

Pengimplememtasian nilai-nilai Pancasila di panti asuhan dapat dilakukan 

dalam pola asuh. Pola asuh dapat diartikan sebagai cara, sistem atau struktur yang 

digunakan dalam mendidik, mengasuh, dan menjaga yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain. Menurut Gunarsa (2000:44) yang mengemukakan 

bahwa “pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik 

dalam mendidik anak-anaknya yang meliputi bagaimana pendidik 

memperlakukan anak didiknya”. Menurut Hourlock dalam Thoha (1996:111-112) 

mengemukakan bahwa ada tiga tipe pola asuh orang tua terhadap anak yaitu 

“Authoritarium (otoriter), Authoritative (demokrasi), dan Permissive (permisif)”. 

Dengan demikian pola asuh yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila 

akan membentuk pola pikir yang positif, yang selanjutnya diwujudkan dalam 

tindakan yang tepat, dan menjadi sebuah kebiasaan serta perilaku yang positif 

pula. Jika sebuah panti asuhan mampu melaksanakannya, maka secara tidak 

langsung dapat membentuk kepribadian anak yang kuat dan berlandaskan nilai-

nilai Pancasila. 

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Dian Faqih Rosita tentang penanaman nilai-nilai 

Pancasila di Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Mardhatillah Kartasura Sukoharjo. 

Dengan hasil penelitian (1) Praktek pengamalan nilai-nilai Pancasila diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga besar panti antara lain, Kepala Panti, 

Pengasuh, dan anak asuh PSAA Mardhatillah Kartasura. (2) Bentuk-bentuk 

penanaman nilai-nilai Pancasila antara lain: (a) Pemberian contoh (imitasi) dari 

sikap dan perilaku para pengasuh; (b) Pemberian latihan-latihan; (c) Suritauladan 

dari para pengasuh. (3) Pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila, berupa 

contoh, latihan-latihan dan suritauladan dari pengasuh, pihak PSAA Mardhatillah 

memberikan motivasi kepada anak asuh berupa pemberian hadiah dan 

mengundang motivator dari luar. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu “(1) Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan 

Gerung Kabupaten Lombok Barat?; (2) Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di Panti 

Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat?”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa 

Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat; (2) untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong 

Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 
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METODE 

Penelitian ini pada prinsipnya untuk mengetahui implementasi nilai-nilai 

Pancasila dan faktor pendukung serta penghambat pengimplementasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini 

diarahkan untuk mendiskripsikan keadaan atau fenomena mengenai implementasi 

nilai-nilai Pancasila dan faktor pendukung serta penghambat pengimplementasian 

nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh. 

Penelitian dilakukan di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong 

Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Lokasi tersebut dipilih karena 

fokus penelitian ada yaitu panti asuhan tersebut berbasis agama Islam yang sarat 

akan nilai-nilai Pancasila dan pertimbangan lain yang memudahkan peneliti 

seperti: (1) panti asuhan tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti, (2) peneliti 

mengenal salah satu pengasuh di panti asuhan tersebut, sehingga nantinya peneliti 

akan lebih mudah mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan peneliti. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli Tahun 2018. 

 Dalam penelitian ini sumber data yang  digunakan adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung 

dilapangan melalui teknik wawancara dengan responden penelitian yaitu 

pengasuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati. Sumber data sekunder berupa 

bukti catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumentasi) yang terkait dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara dilakukan dengan 

pengasuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati. Observasi yang digunakan adalah 

observasi nonpartisipan dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan 

implementasi nilai-nilai Pancasila dan faktor pendukung serta penghambat 

pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan implementasi nilai-nilai 

Pancasila dan faktor pendukung serta penghambat pengimplementasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh. Didukung berupa foto-foto  kegiatan yang dilakukan 

oleh pengasuh dan anak asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati. 

Teknik analisis data kualitatif  yang digunakan adalah tehnik analisis data 

kualitatif yang dikembangan Miles dan Huberman “terdiri dari tiga komponen 

kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu: reduksi data, (displya) data, dan 

penarikan kesimpulan” (sugiyono, 2015:337). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

Berdasarkan serangkaian kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dengan menggunakan instrumen implementasi nilai-nilai 

Pancasila dan faktor pendukung serta penghambat pengimplementasian nilai-

nilai Pancasila dalam pola asuh. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

1.1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan 

Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat. 
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Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di panti asuhan 

Asal Adam Mulajati meliputi nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai religius 

terimplementasi  dalam beberapa program yang ada seperti shalat 

berjamaah, kajian subuh dan malam, serta tahfidzul Qur’an. Nilai 

kemanusiaan terimplementasi  dalam beberapa hal seperti pengasuh tidak 

melakukan kekerasan terhadap anak asuh, berkata sopan kepada yang 

lebih tua, merawat jika ada yang sakit, dan membantu mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR). Nilai persatuan terimplementasi  dalam beberapa 

kegiatan yang dilakukan seperti gotong royong, mengibarkan bendera 

pada HUT RI, dan mengadakan lomba untuk memeriahkan HUT RI. 

Nilai kerakyatan terimplementasi  dalam beberapa kegiatan yaitu 

musyawarah menentukan tempat  untuk sekolah bagi anak asuh dan 

melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Nilai keadilan 

terimplementasi  dalam beberapa tindakan seperti tidak membeda-

bedakan anak asuh dan membagi rata semua makanan. 

1.2. Faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa 

Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 

Faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati meliputi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung internal yaitu 

adanya kesadaran dari pengasuh akan pentingnya mengimplementasikan 

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, adanya kerjasama antara 

pengasuh, dan adanya kesadaran anak asuh untuk mematuhi peraturan. 

Faktor pendukung eksternal yaitu adanya dukungan dari masyarakat dan 

anak asuh telah mempelajari nilai Pancasila di sekolah. Faktor 

penghambat internal yaitu beberapa pengasuh memiliki tingkat 

pendidikan rendah dan masih ada anak yang tidak mematuhi peraturan. 

Faktor penghambat eksternal yaitu sarana dan prasarana yang masih 

kurang. 

2. Pembahasan 

2.1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan 

Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat. 

Secara umum implementasi nilai religius dalam pola asuh di Panti 

Asuhan Asal Adam Mulajati dapat digolongkan pada kategori cukup baik. 

Impelementasi nilai religius yang demikian dibuktikan melalui kegiatan 

shalat berjamaah, kajian subuh dan malam, serta tahfidzul Qur’an. 

Dimana nilia religius merupkan nilai yang bersifat mutlak dan abadi serta 

bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia. Dengan 

demikian nilai reigius ialah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, berupa 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianautnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara umum implementasi nilai kemanusiaan dalam pola asuh di 

Panti Asuhan Asal Adam Mulajati dapat digolongkan pada kategori 



7 
 

cukup baik. Impelementasi nilai religius yang demikian dibuktikan 

melalui tindakan seperti pengasuh tidak melakukan kekerasan terhadap 

anak asuh, berkata sopan kepada yang lebih tua, merawat jika ada yang 

sakit, dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Dimana nilai 

kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai 

dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati 

nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 

Secara umum implementasi nilai persatuan dalam pola asuh di 

Panti Asuhan Asal Adam Mulajati dapat digolongkan pada kategori 

cukup baik. Impelementasi nilai persatuan yang demikian dibuktikan 

melalui kegiatan gotong royong, mengibarkan bendera pada HUT RI, dan 

mengadakan lomba untuk memeriahkan HUT RI. Nilai  persatuan yang 

demikian  ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya 

nasionalisme. Nasionalismme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, 

satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa 

satu yang begitu kuatnya, maka daripadanya timbul rasa cinta bangsa dan 

tanah air. 

Secara umum implementasi nilai kerakyatan dalam pola asuh di 

Panti Asuhan Asal Adam Mulajati dapat digolongkan pada kategori 

cukup baik. Impelementasi nilai kerakyatan yang demikian dibuktikan 

melalui kegiatan musyawarah menentukan tempat untuk sekolah bagi 

anak asuh dan melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Dimana 

Nilai kerakyatan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kepentingan bersama yang ditentukan melalui musyawarah. 

Secara umum implementasi nilai keadilan dalam pola asuh di 

Panti Asuhan Asal Adam Mulajati dapat digolongkan pada kategori 

cukup baik. Impelementasi nilai keadilan yang demikian dibuktikan 

melalui tindakan seperti tidak membeda-bedakan anak asuh dan 

membagi rata semua makanan. Dimana nilai keadilan menunjukan 

adanya keseimbangan perlakuan terhadap siapapun sesuai hak dan 

martabatnya guna mencapai kesejahteraan. 

2.2. Faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian nilai-nilai 

Pancasila dalam pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa 

Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 

Faktor internal pendukung implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam pola asuh di panti asuhan Asal Adam Mulajati, yaitu: (1) Adanya 

kesadaran dari pengasuh akan pentingnya mengimplementasikan nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehinga secara tidak langsung 

nilai-nilai pancasila tersebut tercermin di dalam pola asuh yang 

diterapkan di panti asuhan Asal Adam Mulajati; (2) Adanya kerjasama 

antara pengsuh dalam mengasuh anak-anak sehingga mempermudah 

pengasuh dalam mendidik anak asuh untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan; (3) Adanya kesadaran anak asuh untuk mematuhi peraturan, 

dengan hal tersebut mempermudah pengasuh untuk 

mengimplementaskani nilai Pancasila dalam pola asuh sehingga peraturan 

yang dibuat akan berjalan dengan baik. Faktor ini tentu saja berimbas 
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pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di panti asuhan 

Asal Adam Mulajati. 

Faktor eksternal pendukung implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam pola asuh di panti asuhan Asal Adam Mulajati, yaitu: (1) Adanya 

dukungan dari masyarakat berupa donasi yang diberikan untuk memenuhi 

kebutahan anak asuh di panti asuhan sepeti biaya pendidikan, biaya 

konsumsi, dan sebagainya sehingga keberlangsungan dari panti asuhan 

tersebut dapat terjamin; (2) Anak asuh telah mempelajari nilai Pancasila 

di sekolah sehingga mempermudah pengasuh dalam 

pengimplementasikan nilai Pancasila dalam pola asuh karena anak-anak 

sudah tahu apa saja nilai-nilai Pancasila tersebut. Faktor ini tentu saja 

berimbas pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di panti 

asuhan Asal Adam Mulajati. 

Faktor internal penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam Pola Asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati yaitu: (1) 

Beberapa pengasuh memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga akan 

berpengaruh pada pola pengasuhan terhadap anak asuh; (2) Masih ada 

anak yang tidak mematuhi peraturan hal tersebut dikarenakan usia anak 

asuh dipanti asuhan Asal Adam Mulajati bervariasi sehingga yang masih 

kecil sulit untuk mematuhi peraturan yang ada. Faktor ini tentu saja 

berimbas pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di panti 

asuhan Asal Adam Mulajati. 

Faktor eksternal penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam pola asuh di panti asuhan Asal Adam Mulajati, yaitu sarana dan 

prasarana yang masih kurang. Di panti asuhan Asal Adam Mulajati hanya 

ada fasilitas, kamar tidur, kamar mandi, kamar pengasuh, ruang makan, 

ruang tamu, aula, dan kator. Fasilitas yang masih kurang yaitu fasilitas 

pendukung seperti ruang medis yang dilengkapi petugas medis, ruang 

belajar dan perpustakaan, ruang bermain, olahraga, dan kesenian yang 

dilengkapi peralatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Faktor ini 

tentu saja berimbas pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola 

asuh di panti asuhan Asal Adam Mulajati. 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh di panti asuhan 

Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat sebagai berikut: (1) Nilai religius terimplementasikan dalam 

beberapa kegiatan yaitu shalat berjamaah, kajian malam dan malam, serta 

tahfidzul Qur’an; (2) Nilai kemanusiaan terimplementasikan dalam beberapa 

kegiatan yaitu pengasuh tidak melakukan kekerasan terhadap anak asuh, 

berkata sopan pada yang lebih tua, merawat jika ada yang sakit, dan 

membantu mengerjakan pekerjaan rumah (PR); (3) Nilai persatuan 

terimplementasikan dalam beberapa kegiatan yaitu gotong royong, 

mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI, dan mengadakan lomba 

untuk memeriahkan Kemerdekaan RI; (4) Nilai kerakyatan 

terimplementasikan dalam beberapa kegiatan yaitu musyawarah menentukan 
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tempat  untuk sekolah bagi anak asuh dan melaksanakan hasil dari 

musyawarah; dan (5) Nilai keadilan terimplementasikan dalam beberapa hal 

yaitu tidak membeda-bedakan anak asuh dan membagi rata semua makanan. 

Faktor pendukung pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam 

pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong Are 

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu adanya  kesadaran dari pengasuh akan 

pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari, adanya kerjasama antara pengsuh, dan adanya kesadaran anak asuh 

untuk mematuhi peraturan. Faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari 

masyarakat dan anak asuh telah mempelajari nilai Pancasila di sekolah. 

Fatkor penghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam 

pola asuh di Panti Asuhan Asal Adam Mulajati Desa Montong Are 

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu beberapa pengasuh memiliki tingkat 

pendidikan rendah dan masih ada anak yang tidak mematuhi peraturan. 

Faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang. 

2. Saran 

Atas dasar hasil di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) 

Kepada panti asuhan Asal Adam Mulajati diharapkan agar 

pengimplementasiaan nilai-nilai Pancasila dalam pola asuh terus ditingkatkan 

untuk membentuk kepribadian anak yang lebih baik, kerjasama dengan 

masyarakat ditingkatkan dan terus diperluas agarmembantu mengembangkan 

program yang ada dipanti asuhan tersebut; (2) Kepada pengasuh di panti 

asuhan Asal Adam Mulajati diharapkan dapat mengembangkan pola asuh 

yang sesuai dengan anak asuh sehingga anak asuh dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik; (3) Kepada anak asuh diharapkan menanamkan 

sikap disiplin dalam mengikuti kegiatan dan disiplin untuk menaati peraturan 

yang ada; (4) Kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap panti asuhan 

Asal Adam Mulajati Desa Montong Are Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat agar keberlangsungan panti asuhan tersebut terjamin untuk 

menampung dan membina anak duafha, yatim, piatu, dan yatim piatu. 
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