
 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 01/O/06-6/2017  

Tanggal Pengamatan  : 06 Juni 2017 

Jam     : 19.30-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Pendidikan kader melalui Tapak Suci. 

 

Data observasi  

 
 

Refleksi/keterangan Foto di atas diambil pada saat latihan Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah, yang mana TS merupakan salah satu ortom 

Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pencak silat dan 

seni. Tapak Suci sebagai salah satu tempat untuk membina 

mental dan fisik anak asuh. Diadakan latihan setiap minggu 1 

kali latihan.  

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 02/O/20/6/2017  

Tanggal Pengamatan  : 20 Juni 2017 

Jam     : 19.30-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Sertifikat Akreditasi yang dipajang di kantor payamuba. 

 

Data observasi   

 

Refleksi/keterangan Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa panti asuhan 

PAYAMUBA memiliki dedikasi tinggi dalam mengelola panti 

asuhan, sehingga mendapat penghargaan dari menteri sosial 

sebagai panti excellent dan mendpat predikat A. serta menjadi 

panti asuhan percontohan untuk panti yang lain.   

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 03/O/20/6/2017  

Tanggal Pengamatan  : 20 Juni 2017 

Jam     : 19.30-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Pembelajaran dan hafalan santri asuh payamuba. 

 

Data observasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi/keterangan Foto di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran di 

payamuda memakai model halaqoh (lingkaran), ini lebih efektif 

dalam menjajaki anak dan mengetahui pencapaian anak. 

kemudian foto yang ke 2 menunjukkan antar anak saling 

menyimak hafalannnya dan di tunggu oleh seorang 

pendamping.  

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 04/O/07/6/2017  

Tanggal Pengamatan  : 07 Juni 2017 

Jam     : 19.30-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Sertifikat Akreditasi yang dipajang di kantor PAMP. 

 

Data observasi  

 

 

Refleksi/keterangan Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa panti asuhan PAMP 

memiliki dedikasi tinggi dalam mengelola panti asuhan, 

sehingga mendapat penghargaan dari menteri sosial sebagai 

panti excellent dan mendpat predikat B. serta menjadi panti 

asuhan percontohan untuk panti yang lain.   

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 05/O/10/6/2017  

Tanggal Pengamatan  : 10 Juni 2017 

Jam     : 16.00-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Perkaderan di Panti Asuhan Al Hikmah. 

   

16.00 : Peneliti sampai di tempat penelitian Panti Asuhan Al Hikmah dan 

disambut baik oleh pengurus panti asuhan. 

16.00-

17.00 

: Anak asuh melakukan tugas harian seperti piket bersih-bersih halaman, 

memasak, membersihkan masjid dan menyiapkan air wudhu. Dilanjutkan 

bersih diri untuk persiapan shalat maghrib berjama’ah. 

18.00 : Para anak asuh sudah siap-siap menuju ke masjid untuk melakukan sholat 

maghrib secara berjama'ah  dilanjutkan dengan membaca al-Qur'an secara 

bersama-sama dan sorogan kepada ustadznya.  

19.00  : Mereka dengan tertib dan sabar untuk menunggu temannya yang belum 

selesai melakukan sorogan  sambil menunggu datangnya sholat Isya' 

dengan berjama'ah tanpa kecuali, dan mereka nampak dengan 

kesadarannya untuk menata dan mengembalikan seluruh al-Qur'annya 

masing-masing ke almari.  

19.30  : Setelah selesai melakukan sholat berjama'ah, kemudian mereka menuju ke 

dapur makan untuk makan bersama 

20.00  : Setelah istirahat sebentar, kemudian mereka bersiap-siap menuju ke 

tempat yang mereka senangi untuk melakukan belajar bersama-sama 

sesuain dengan teman sekelasnya.  

21.30 : Setelah selesai belajar kelompok mereka istirahat sejenak dan kemas-

kemas seluruh bukunya kemudian menuju ke asrama untuk istirahat dan 

tidur.  

03.00 : Ada beberapa dari mereka yang telah mengambil air wudlu untuk 

melakukan sholat malam 

03.45 : Semua anak asuh sudah bangun semua, dan saling membangunkan  

kemudian pergi untukmengambil air wudlu untuk persiapan sholat Subuh 

berjama'ah.  

04.15 : Adzan Subuh sudah dikumandangkan, mereka dengan bersama-sama 

menuju ke musholla melakukan sholat Subuh berjama'ah kemudian 

diteruskan kuliah subuh/kultum bagi yang bertugas.  

04.52 : Setelah selesai, kemudian diteruskan mengaji bersama yaitu hafalan surat-

surat pendek (juz amma) masing-masing anak. Kecuali anak putri yang 

piket memasak di dapur makan.  

05.30 : Setelah itu mereka melakukan bersih-bersih asrama, rumah, halaman, dan 

lingkungan sekitar  

06.00  : Persiapan masuk sekolah   

06.30 : Semua anak tanpa kecuali menuju ke sekolahan MTs. & MA. 

Muhammadiyah Beton yang tidak jauh dari asrama.  

 



 

 TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 06/O/10/7/2017  

Tanggal Pengamatan  : 10 Juli2017 

Jam     : 18.00-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Perkaderan di Panti Asuhan Al Hikmah (Muhadharah) 

Data observasi 

 

Refleksi  Foto di atas menunjukkan bahwa anak asuha diberi kesempatan 

untuk tampil di depan santri yang lain menyampaikan materi 

muhadharah. Sebagaian santri ada yang bertugas sebagai pembawa 

acara, ada santri yang berperan sebagai pendengar. Hal ini 

menunjukkan bahwa di Panti Asuhan Al Hikmah membekali para 

santrinya dengan keterampilan berpidato, dan pembinaan mental 

berbicara guna menyiapkan santri agar mampu menjadi penggerak di 

masyarakat. 

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 07/O/10/7/2017  

Tanggal Pengamatan  : 10 Juli2017 

Jam     : 18.00-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Perkaderan di Panti Asuhan Al Hikmah (Muhadharah) 

Data 

observasi 

 

Refleksi  foto tersebut menunjukkan proses pembelajaran yang diterapkan di panti 

asuhan al Hikmah menggunakan masjid sebagai pusat kegiatan 

pembelajarannya.  

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 08/O/15/7/2017  

Tanggal Pengamatan  : 10 Juli2017 

Jam     : 18.00-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : Salah Satu Kegiatan Perkderan di Payamuba 

Data 

observasi 

 

Refleksi  foto tersebut menunjukkan proses perkaderan tentang pembiasaan anak 

untuk shalat berjama’ah di masjid. Hal ini dilakukan dengan harapan 

anak memiliki sikap disiplin dalam segala hal.  

 



 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

Koding   : 08/O/15/7/2017  

Tanggal Pengamatan  : 10 Juli2017 

Jam     : 18.00-20.00 WIB 

Disusun Jam   : 22.00-23.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan : kegiatan Pembelajaran pada malam hari 

Data 

observasi 

 

Refleksi  Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus bahwa kurikulum 

menggunakan madin. Foto di atas menunjukkan pembelajaran yang 

dilakukan pada waktu malam hari sebelum anak-anak belajar untuk 

materi umumnya. Bertempat di serambi masjid.  

 


