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ABSTRAK 

Joko, Muhammad, 2022. Pengasuhan Anak Pada Panti 

Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi 

Perspektif Ḥaḍānah. Skripsi Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. 

Ahmad Junaidi, M.H.I. 

 

Kata Kunci/Keyword: Pola, Anak, Panti Asuhan, 

Ḥaḍānah 

 

Islam sangat memperhatikan hak manusia, 

termasuk pengasuhan anak dalam pemenuhan hak anak. 

Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak 

dalam Islam disebut dengan Ḥaḍānah. Ḥaḍānah 

maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk 

memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-

baiknya dalam segala hal. Di zaman sekarang ini peran 

orang tua terkadang dilimpahkan ke lembaga panti 

asuhan yang membantu mengentaskan pemenuhan hak 

anak sebagaimana pengasuhan di P.A Nurus Syamsi 

Bungkal Ponorogo. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 

Bagaimana implementasi pengasuhan anak di Panti 

Asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi ditinjau 

dari perspektif Ḥaḍānah dan, 2) Bagaimana pemenuhan 

hak-hak anak atas Pendidikan dan Kesehatan di Panti 
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Asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi dalam 

perspektif Ḥaḍānah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

menggunakan bersifat kualitatif dengan paparan 

penjelasan secara deskriptif (bukan dalam bentuk angka-

angka). Jenis data yang digunakan adalah data primer 

(data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh 

peneliti). Analisis data menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dengan model interaktif supaya tercipta 

efektivitas data dan tidak menggunakan kalimat yang 

berbelit-belit, sehingga peneliti memiliki kuasa untuk 

memangkas, menyingkat, memperjelas, mengurangi, 

maupun menambahkan data secara wajar tanpa 

mengurangi makna sebenarnya dari sumber data murni di 

lapangan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengasuhan anak yang ada di P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan 

memegang prinsip keislaman layaknya hubungan orang 

tua dan anak. Adanya kegiatan pengasuhan di P.A Nurus 

Syamsi merupakan bentuk inisiatif dari orang-orang yang 

peduli dan digerakkan hatinya oleh visi misi keislaman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan 

pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain 

atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya 

dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut 

adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab 

ke huruf latin 

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah: 

 
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya 

dengan menuliskan coretan horizontal diatas 

huruf a̅,  i̅,  u̅ 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab 

ditransliterasikan dengan menggabungkan dua 

huruf “ay” dan “aw”  

Contoh: 
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Bayna,‘layhim, qawl, mawdu̅’ah 

4. Istilah (technical terms) dalam Bahasa asing yang 

belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia 

harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak 

dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya 

berlaku pada huruf konsonan.  

Contoh: 

Ibn Taymi̅yah bukan Ibnu Taymi̅yah. Inna al-di̅n 

‘inda Allah al-islam bukan Inna al-di̅na ‘inda 

Alla̅hi al-Isla̅mu. …Fahuwa wa̅jib bukan fahuwa 

wa̅jibu dan bukan pula fahuwa wa̅jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan Ta̅’marbuthah dan 

berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan ida̅fah 

ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muda̅f 

ditransliterasikan dengan “at”.  

Contoh: 

Na’at dan muda̅filayh: Sunnah Sayyi’ah, al 

Maktabah al-Misriyah. 

Mudaf: matba’at al-A̅mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya̅’ mushaddadah (y̅a 

bert-tashdid) ditransliterasikan dengan ̅i. jika ̅i 

diikuti dengan ta̅’ marbu̅tah maka transliterasinya 

adalah ̅iyah. Jika ya̅’ bertashdid berada di tengah 

kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza̅li ak Nawawi 

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid.   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU DAN DU’AFA NURUS SYAMSI 

PERSPEKTIF ḤAḌĀNAH  

                     

A. Latar Belakang Masalah 

 

Secara eksplisit, anak merupakan definisi dari 

kumpulan manusia yang berada dalam fase tumbuh 

kembang di dalam suatu wilayah, negara, maupun 

bangsa. Anak dipandang sebagai elemen potensial 

untuk meneruskan estafet regenerasi bangsa, 

sebagaimana sesuai dengan UU No.4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “Anak 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 

Artinya setiap anak memiliki masa hidup tersendiri 

dan hak dasar khusus yang perlu dipahami oleh 

orang tua, kemudian diwujudkan melalui tindakan 

penuh sehingga mencapai kata terpenuhi secara hak 

lahir batin. Perkembangan anak secara individu 

sangat memerlukan support system dari lingkungan 

sekitar, terutama peran sentral kedua orang tua. 

Atensi berlebih menjadi prinsip umum yang perlu 

diemban oleh orang-orang yang hidup di sekeliling 
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anak, untuk memicu terpenuhinya kesejahteraan 

sejak dini.1 

Dalam perspektif umum, anak merupakan 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

dititipkan kepada pasangan suami istri dengan 

kewajiban untuk dilindungi, dijaga kehormatan, 

martabat dan harga dirinya secara baik. Anak harus 

dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan fitrah manusia, mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

kembang baik secara fisik, mental maupun sosial 

oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang 

mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam 

berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan 

eksploitasi harus dihapuskan. Dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 

bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup 

dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan 

hukum. 

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak 

dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan 

dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang 

dewasa khususnya orang tua berkewajiban dalam 

                                                           
1 Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). 

Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, 2(1). 
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memenuhi hak-hak anak. Seorang anak juga 

mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang 

sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh 

ketentuan perundang-undangan dalam melakukan 

perbuatan hukum. 

Pada prinsipnya hak asuh anak sepenuhnya ada 

pada kedua orang tuanya karena orang tualah yang 

paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak, pengasuhan anak bertujuan 

untuk meningkatkan atau mengembangkan 

kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi 

rasa kasih sayang. Pengasuhan anak atau juga 

disebut pemeliharaan anak dalam Islam disebut 

dengan Ḥaḍānah.  

Ḥaḍānah maksudnya adalah kewajiban orang 

tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka 

dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup 

masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu 

yang menjadi kebutuhan pokok anak.2 Ḥaḍānah 

adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan 

di antara keduanya masih tegak, namun bila 

keduanya berpisah, maka ḥaḍānah jatuh ke tangan 

ibu selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain 

yang asing bagi si anak.7 Berdasarkan haditz Nabi 

Muhammad SAW. 

                                                           
2 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, Hukum Perdata 

Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari 

Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI, ( Jakarta: Kencana, 2004 ), 293. 
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 نِ َعْيٍب َعْن اَبِْيِه َعْن َجدِّه َعْبِد اللِه بْ َعْن َعْمِروْبِن ش  

َعْمٍرو، اَنَّ اْمرأَةً قَالَْت: يَا َرس وَل اللِه، اِنَّ اْبِنى َهذَا 

ه  َكَن بَْصِنى لَه  ِوعاًَء، َوثَْدىيِ لَه  ِسقًاًء، َوِحْجِرى لَ  

نَّى، ِحَواًء، َواِنَّ اَبَاه  َطللَّقنِى، َواََرادَ اَْن َيْنتَِزَعه  مِ 

لم  فَقَاَل لهاَ َرس ول  اَلله  َعلَْيِه َوَسلََّم: انت أحق به ما

 .تنكحى  .
Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang 

perempuan berkata: Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya anakku ini perutku lah yang 

mengandungnya, susuku yang memberinya minum, 

dan pangkuanku yang melindunginya. Namun 

ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya 

dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak 

terhadapnya selama engkau belum nikah".3 

 

Ḥaḍānah berasal dari kata “ḥiḍan” yang berati 

sesuatu yang terletak di antara ketiak dan pusar. 

Ḥaḍānah aṭ-Ṭā’ir baiḍahu, berarti seekor burung 

yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara 

kedua sayap dan badannya. Demikian juga seorang 

ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih 

                                                           
3 Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil 

Hukum, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), 510 
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tepat dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.4 

Ḥaḍānah dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari 

kata “h}ad}lana” misalnya “ḥaḍāna sabiyya” yaitu  

(dia mengasuh dan memelihara bayi).5 

Islam sangat memperhatikan hak manusia, 

termasuk pengasuhan anak dalam pemenuhan hak 

anak. Karena anak memiliki hak-hak yang harus 

ditunaikan orang tuanya jauh sebelum mereka 

dilahirkan. Dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan 

tentang hak-hak anak, diantaranya adalah: hak untuk 

hidup, hak mendapatkan nama yang baik, hak 

penyusuan dan pengasuhan, hak mendapatkan kasih 

sayang, hak mendapatkan perlindungan dan nafkah 

dalam keluarga, hak pendidikan dalam keluarga, hak 

mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga 

Negara. 

Selaras dengan perspektif islam dalam 

menjunjung tinggi hak manusia terutama kalangan 

anak-anak melalui berbagai aturan baku, di dalam 

kehidupan bernegara juga memiliki proporsionalitas 

dalam menempatkan anak-anak sebagaimana 

mestinya. Di indonesia, berbagai pemenuhan hak 

dasar yang melekat di dalam diri generasi anak-anak 

                                                           
4 Syaih Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, 

Penerjemah Abdul Ghofar, Cet 24, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2007 ), 454. 
5 As-Shan’ai, Terjemahan Subulu Al-Salam, Penerjemah Abu 

Bakar Muhammad, Jilid III, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995 ), 819. 
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merupakan bukti konkrit terkait keaktifan negara 

menunjukan fungsionalitasnya sebagai aparatur 

pelayan masyarakat.   

Negara merupakan pihak yang 

bertanggungjawab penuh dalam hal ini sebagaimana 

amanah UUD 1945. Dengan adanya Undang-

Undang tersebut maka Negara harus melaksanakan 

tugasnya dan bertanggungjawab atas fakir miskin 

dan anak-anak terlantar yang tidak atau belum 

mendapatkan hak-haknya. Mereka harus dipelihara, 

dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak- haknya, 

masa kanak-kanak merupakan fase dimana anak 

mengalami tumbuh kembang untuk menentukan 

masa depannya. 

Di tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No. 36 

Th. 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 di mana 

substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi 

yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab negara 

maupun pemerintah, masyarakat, dan orang tua 

untuk kepentingan terbaik bagi anak agar 

meningkatnya efektivitas penyelenggaraan 

perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA 

dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 35 

Th. 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Th. 

2003 tentang perlindungan anak yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban anak, serta kewajiban 

tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, 
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keluarga, dan orang tua. Di samping itu juga diatur 

tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan 

pengangkatan anak, serta penyelenggaraan 

perlindungan.6 

Panti asuhan adalah suatu lembaga 

kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan 

pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi 

kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh 

sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat 

dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.7 

Pelayanan sosial anak melalui panti merupakan 

alternatif terakhir apabila orang tuanya tidak bisa 

mengasuh karena suatu sebab. Panti mendorong 

masyarakat untuk ikut serta untuk membantu 

menangani anak terlantar melalui program 

perwalian. Di mana anak terlantar dimungkinkan 

mendapatkan orang tua ataupun keluarga pengganti 

yang membantu kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembangnya.8  

Panti asuhan yatim piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi yang berada di Kecamatan Bungkal 

                                                           
6 Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan 

Anak, (Jakarta: P3KS Press, 2013 ), 1. 
7 Ibid 
8 Ali Ridho, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum 

Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Ya yasan, Wakaf, ( Bandung : 

Alumni, 1986 ), 111 
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Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu contoh 

lembaga sah dengan menjalankan tugas, fungsi, 

maupun kode etik dalam bidangnya. Secara konkrit, 

panti Nurus Syamsi bernaung secara langsung di 

bawah nama organisasi besar Muhammadiyah 

sehingga bentuk dukungan moril maupun materiil 

berada dalam keadaan baik. Berbagai ketersediaan 

fasilitas di dalam area panti seperti asrama putra-

putri, sarana ibadah, dan ruang terbuka merupakan 

penunjang kegiatan pengasuhan kepada para anak 

asuh panti Nurus Syamsi.  

Berdasarkan peraturan dan tata tertib yang 

dimiliki oleh P.A Nurus Syamsi, persoalan moral 

dan akademik sangat diatur sedemikian rupa. 

Dengan adanya batasan dan kebebasan pilihan yang 

diberikan kepada anak asuh, maka sejauh ini panti 

Nurus Syamsi telah meletakkan fungsi efektif dalam 

persoalan pengasuhan. Sebagai salah satu contoh, 

terdapat peraturan yang membebaskan pilihan bagi 

anak asuh untuk menekuni pendidikan formal atau 

informal beserta pengembangan karakter diri melalui 

Osis maupun organisasi ekstra sejenis. Prinsip yang 

dikemukakan secara lugas oleh panti Nurus Syamsi 

merupakan implementasi pengasuhan dengan 

menitikberatkan pada basis pengembangan mutu dan 

kualitas melalui monitoring. Opsi kebebasan 

bersyarat yang diberikan kepada anak-anak asuh 

panti Nurus Syamsi pada akhirnya dapat dimaknai 
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sebagai pola pengasuhan efektif.  

Sebagai orang tua pengganti tentu saja panti 

asuhan harus mentaati segala aturan yang dibuat oleh 

pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang nasional terkait dengan pengasuhan 

dan kegiatan-kegiatan penyerta lainnya. Seorang 

wali harus bisa memenuhi tanggung jawabnya dan 

mempunyai i’tikad baik demi tumbuh kembang anak 

asuhnya.  

Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan, terdapat alasan kuat untuk melakukan 

penelitian di P.A Nurus Syamsi.  Di atas kertas, P.A 

Nurus Syamsi memiliki pengalaman dan tingkat 

keberhasilan ditunjukkan melalui prestasi dengan 

pengakuan lembaga resmi (Muhammadiyah) dalam 

kategori pengelolaan panti se-Ponorogo. P.A Nurus 

Syamsi juga menegaskan statusnya sebagai lembaga 

sosial yang benar-benar mengedepankan prinsip 

kepedulian tinggi dengan akreditasi dari lembaga 

berwenang (pemerintah) yang menyatakan bahwa 

P.A Nurus Syamsi berada dalam kategori sangat baik 

atau dengan predikat nilai A. Kepercayaan dari 

lembaga lain seperti Dinas Sosial yang kerap 

merekomendasikan penyaluran anak-anak asuh 

kepada P.A Nurus Syamsi terutama anak-anak 

berstatus liar atau sedikit sulit diatur, juga turut 

menjadi pondasi kuat bagi internal P.A Nurus 

Syamsi untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan 
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masyarakat.  

Maka dari itu kegiatan observasi berfungsi 

sebagai basis analisis peneliti untuk tidak hanya 

mengandalkan keberadaan data dan klaim spontan 

dari internal P. A Nurus Syamsi. Observasi sebagai 

bentuk pendalaman makna, kegiatan terkait proses 

yang terjadi di lapangan berdasarkan sisi realitas. 

Pemenuhan kebutuhan pelayanan, pendidikan, 

kesehatan, maupun pemenuhan hak-hak anak di P.A 

Nurus Syamsi adalah serangkaian makna 

pengasuhan berbasis kepekaan dan kepedulian 

sosial.    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti panti asuhan yatim 

piatu dan du’afa Nurus Syamsi dalam penerapan 

pengasuhan anak. Di dalam penelitian ini akan dikaji 

maupun diuji tentang sejauh mana bentuk 

implementasi hak-hak anak asuh P.A Nurus Syamsi 

yang telah dipenuhi melalui penerapan pola 

pendidikan, monitoring, pembekalan, pelatihan dan 

akan dibandingkan dengan prinsip Ḥaḍānah. Untuk 

itu penulis memilih kajian dengan judul sebagai 

berikut “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan 

Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi Perspektif 

Ḥaḍānah”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan masalah berikut ini:  

1. Bagaimana implementasi pengasuhan anak di 

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi ditinjau dari perspektif Ḥaḍānah?. 

2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban anak 

dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan di Panti Asuhan Yatim Piatu dan 

Du’afa Nurus Syamsi dalam perspektif 

Ḥaḍānah?. 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam mengadakan penelitian ini tidak lain 

tujuannya adalah meninjau bagaimana pengasuhan 

yang diterapkan di panti asuhan sebagai lembaga 

pengasuhan anak khususnya di panti asuhan yatim 

piatu dan du’afa nurus syamsi. Di dalam 

mengadakan penelitian ini objek terpenting 

penelitian adalah untuk mengetahui persoalan-

persoalan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pengasuhan anak di Panti Asuhan Yatim piatu 

dan Du’afa Nurus Syamsi ditinjau dari 

perspektif Ḥaḍānah.  

b. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak 

dan kewajiban anak atas pelayanan pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan di Panti Asuhan 
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Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi dalam 

perspektif Ḥaḍānah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat bagi perkembangan 

hukum perdata khususnya bagi pelaksanaan 

pengasuhan anak. 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menunjang keilmuan yang memuat tentang 

pengasuhan maupun pemenuhan hak anak-

anak berdasarkan perspektif islam. 

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian 

selanjutnya dari para dosen, praktisi, maupun 

akademisi terkait untuk menguji, 

mengembangkan, dan memantapkan lahirnya 

teori-teori modern. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat mengembangkan pemikiran, 

pemahaman, serta tambahan pengetahuan 

bagi penulis dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam hal penelitian di 

bidang pengasuhan anak. 

b. Sebagai masukan bagi para pihak yang 

berhubungan dan berkepentingan dengan 

perlindungan dan hak pada Panti Asuhan. 
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E. Telaah Pustaka 

Dalam memecahkan masalah dan untuk 

mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di 

atas, serta menghindari plagiasi terhadap karya tulis 

lain maka peneliti menggunakan beberapa karya tulis 

ilmiah yang membahas tentang pengasuhan anak 

untuk membedakan karya tulis penulis dengan karya 

orang lain. Referensi tersebut antara lain: 

Syarifah Lubna Asseggaf skripsi yang berjudul 

“Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial 

Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung 

Jakarta Timur”. Dari hasil penelitian, disimpulkan 

bahwa gambaran umum pola pengasuhan anak 

terlantar di panti sosial asuhan anak putra utama 4 

adalah terpenuhinya kebutuhan anak dan sehari-hari 

sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, 

mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang 

digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak 

menjadi lebih baik untuk ke depannya. Cara 

mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat 

anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak. 

Pola pengasuhan yang diberikan oleh panti sosial 

asuhan anak putra utama 4 kepada anak seperti 

pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan pelatihan 

keterampilan9. 

                                                           
9 Syarifah Lubna Asseggaf, Pola Pengasuhan Anak Terlantar 

Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung 

Jakarta Timur, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014) 
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Ilkhas Choirul Mukminin skripsi yang berjudul 

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi 

UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo”. 

Skripsi ini meneliti tentang pemenuhan hak 

kebutuhan sesuai dengan UU. No 35 Th. 2014 

tentang perlindungan anak berupa pendidikan yang 

diberikan secara berimbang antara pendidikan bakat 

minat, keterampilan, antara lain berpidato dan 

pencak silat, kecerdasan intelektual dan keagamaan. 

Kebutuhan kesehatan berupa fasilitas sarana 

prasarana yang bersih juga pelayanan berupa 

penanganan pertolongan pertama ketika anak sakit.10 

Ahmad Muntaha skripsi yang berjudul “Hak 

Ḥaḍānah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi 

Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang ḥaḍānah dalam keluarga menurut hukum 

Islam dan penerapan hak ḥaḍānah dalam keluarga 

beda agama. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam 

tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran 

Islam, yang sesuai dengan hukum Islam yaitu 

mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama 

dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, 

                                                           
10 Ilkhas Choirul Mukminin,Perspektif Hukum Islam 

Terhadap Implementasi UU. NO. 35 TH. 2014 Tentang 

Perlindungan Anak DI Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo, 

(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018) 
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bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri. 

Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam 

yaitu suami lebih membebankan urusan pengasuhan, 

penjagaan dan pendidikan kepada istri.11 

Mutiara Diana Wati dengan penelitian (skripsi) 

yang berjudul “Pengasuhan Anak Pada Panti 

Asuhan Budi Utomo Perspektif Ḥaḍānah Dalam 

Hukum Keluarga Islam” menjelaskan bagaimana 

pengasuhan yang di terapkan di panti asuhan Budi 

Utomo dan juga memaparkan bagaimana 

pengasuhan sesuai ḥaḍānah dalam Hukum Keluarga 

Islam. Esensi dari penelitian yang dibangun oleh 

Mutiara Diana Wati adalah menjelaskan tentang 

bagaimana pemenuhan hak anak panti secara 

kontinyu mulai dari memberikan makanan yang 

bergizi, memberikan pendidikan dan memberikan 

tempat tinggal bagi anak-anak asuh. Hak pendidikan 

yang diberikan yaitu pendidikan formal di sekolah 

mulai dari SD, SLTP dan SLTA sesuai dengan usia 

anak-anak asuh. Dalam pembinaan agama, 

menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-

anak asuh seperti, mengajarkan bacaan Al-Qur’an, 

mengajarkan hafalan do’a-do’a dan membimbing 

untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah. 

Jika dikaitkan dengan konsep ḥaḍānah maka 

                                                           
11 Ahmad Muntaha, Hak Hadanah Anak Dalam Keluarga 

Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang), (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017) 
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penelitian Mutiara Diana Wati (2019) telah 

memenuhi unsur-unsur ḥaḍānah, karena terdapat 

peranan kuat dari orang tua asuh maupun pengurus 

panti secara berkesinambungan.12 

Rahmat Indra Permana skripsi yang berjudul 

“Pengasuhan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam 

(Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga 

Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)”. Dalam 

skripsi ini disimpulkan bahwa konsep pengasuhan 

anak menurut kitab Tarbiyatul Aulad terdiri dari 

beberapa aspek yang di antaranya adalah aspek 

keimanan, aspek moral aspek fisik, aspek akal, aspek 

kejiwaan dan aspek sosial. Wajib hukumnya orang 

tua melaksanakan dan menerapkan pengasuhan 

dalam kehidupan sehari-hari, Islam memandang 

bahwa pengasuhan ini menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa 

kandungan, hingga anak tumbuh sampai pada tahap 

menjadi seorang mukallaf.13 

Dengan demikian pembahasan penulis dengan 

skripsi atau penelitian di atas jelas berbeda. 

Penelitian penulis adalah “Pengasuhan Anak Pada 

                                                           
12 Mutiara Diana Wati, Pengasuhan Anak Pada Panti 

Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadanah Dalam Hukum Keluarga 

Islam, (Metro : IAIN METRO, 2019) 
13 Rahmat Indra Permana, Pengasuhan Anak Menurut 

Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan 

Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad),  (Yogyakarta : 

UIN  Sunan Kalijaga, 2014) 
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Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus 

Syamsi Perspektif Ḥaḍānah”. Di dalam skripsi ini 

pembahasan fokus terhadap bagaimana pengasuhan 

anak perspektif ḥaḍānah dan pemenuhan hak 

pendidikan hingga kesehatan pada panti asuhan 

yatim piatu dan du’afa di P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak 

menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan 

agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang 

maksimal dan optimal. Sehingga untuk mendapatkan 

hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan 

tahapan-tahapan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.14 

Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya 

nanti bukan berupa data-data angka melainkan 

data-data yang diperoleh dengan jalan 

                                                           
14 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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wawancara, karena data topik penelitian tidak 

dapat diukur secara pasti jika hanya melalui 

jawaban angka, sehingga memerlukan kompetensi 

maupun jawaban logis bersifat dinamis. Jenis 

penelitian kualitatif ini diimbangi dengan 

penelitian lapangan (field research) sebagai 

sumber utama perolehan data. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan normatif-empiris yaitu melakukan 

analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan 

peraturan normatif yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-

analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal 

seputar data mengenai pengasuhan anak pada 

panti asuhan yatim piatu dan du’afa Nurus 

Syamsi dalam perspepektif ḥaḍānah. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

lokasi penelitian di Panti asuhan yatim piatu dan 

du’afa Nurus Syamsi Jl. Puntodewo No 11 

Rt/Rw: 01/01 Desa Bungkal Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam memilih 

lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa Panti 

Asuhan tersebut menampung kurang lebih 52 

anak asuh dan dari jumlah ini, dilihat lebih 

banyak di antara lembaga pengasuhan anak yang 

lainnya. 
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4. Data dan Sumber Data 

Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi 

pengasuhan anak yang terjadi di panti asuhan 

Nurus Syamsi dalam pemenuhan hak pendidikan 

dan kesehatan. 

Sumber data adalah tempat atau orang yang 

darinya dapat diperoleh suatu data atau 

informasi.15 Menurut asal muasal datanya, ada 

dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya baik berupa 

wawancara, sementara data sekunder adalah data 

yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau 

tidak secara langsung, tetapi dari media 

perantara misalnya buku-buku penunjang. Dalam 

penelitian ini sumber data primer diperoleh 

melalui wawancara dengan pengurus serta 

pengelola Panti asuhan Nurus Syamsi. Sedangkan 

sumber data sekunder adalah buku-buku 

penunjang dalam melakukan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah 

ada metode yang digunakan, yaitu: 

a. Observasi 

Menurut S. Margono observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

                                                           
15 Moh.Nasir, Metode Penelitian  (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2005), 54. 
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sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

ini dilakukan terhadap obyek ditempat 

terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi langsung 

terhadap tempat penelitian di lapangan dan 

dilakukan pencatatan terhadap beberapa data 

yang diperoleh. Observasi yang dilakukan 

adalah termasuk mempelajari pola-pola 

internal yang diterapkan oleh para pengasuh 

panti Nurus Syamsi dalam rangka mengasuh 

dan memberikan pemenuhan hak bagi anak 

asuh termasuk hak pendidikan, kesehatan, 

maupun pergaulan.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu atau dengan kata 

lain pengertian wawancara adalah suatu 

metode pengumpulan data yang berupa 

pertemuan  dua  orang  atau  lebih  secara  

langsung  untuk  bertukar informasi dan ide 

dengan tanya jawab secara lisan sehingga 

dapat dibangun makna dalam suatu topik 

tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara kepada pengurus serta pengelola 
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Panti asuhan Nurus Syamsi serta informan 

pendukung dari unsur akademisi dan elemen 

ketokohan Islam Muhammadiyah. Peneliti 

menggunakan pedoman wawancara sebagai 

permulaan atau awal wawancara, interviewer 

menanyakan beberapa serentetan pertanyaan 

yang sudah terstruktur atau sudah disusun, 

kemudian satu persatu diperdalam dalam 

menggali keterangan atau informasi lebih 

lanjut. Dengan demikian jawaban yang 

diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi 

semua variabel dengan keterangan yang 

lengkap jelas dan mendalam. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu 

cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.16 Dalam penelitian ini 

dokumentasi yang akan dicari adalah berkas-

berkas relevan seperti visi misi, tatib, kode 

etik, surat-menyurat, dan berbagai bukti 

agenda/program kegiatan yang telah dilakukan 

selama ini dalam rangka melakukan 

pengasuhan anak secara berkesinambungan di 

panti Nurus Syamsi. 

                                                           
16 Moh.Nasir, Metode Penelitian... 54. 
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6. Metode Pengolahan Data & Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif berarti juga 

cara mengolah dan menganalisis data. Analisis 

data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan 

Huberman analisis data kualitatif adalah suatu 

proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan - catatan tertulis di lapangan. Selain itu 

reduksi data adalah berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta 

kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam 

penelitian ini reduksi data digunakan untuk 

memilah-milah hasil wawancara yaitu data 

mana yang dikode, data mana yang dibuang, 

dan cerita - cerita apa yang berkembang. 

Sehingga data yang peneliti inginkan bisa 

fokus kepada permasalahan. Gambaran data 
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yang akan direduksi adalah terkait hasil 

wawancara yang biasanya kerap menggunakan 

campuran bahasa indonesia serta bahasa 

kedaerahan, selain itu terkait gestur, ekspresi, 

dan penegasan ketika proses wawancara juga 

perlu dipahami oleh peneliti untuk kemudian 

dirangkai menjadi kalimat deskriptif. Hal 

tersebut dilakukan karena para pembaca tidak 

berada dalam proses penelitian, sehingga 

peneliti melakukan reduksi dengan tujuan 

efektivitas data supaya lebih mudah dipahami. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini 

Milles dan Huberman menyatakan, yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif untuk memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan 

segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan 

penyajian yang telah dipahami. Data perlu 

disajikan untuk memenuhi unsur penelitian 

valid, berdasarkan pemahaman peneliti selama 

proses penelitian berlangsung. Cara penyajian 

data adalah melalui penjelasan deskriptif 

dengan susunan bahasa/kalimat seefektif 
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mungkin, kemudian didukung dengan gambar, 

bagan, struktur, maupun foto dan video. 

c. Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan 

berupa hasil deskripsi suatu obyek yang 

sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian 

diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. 

Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab 

rumusan masalah dengan metode analisis data. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau 

kepercayaan keabsahan data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik 

yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik 

yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, 

yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.17 

                                                           
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 

Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengecekan keabsahan data dengan teknik 

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek 

apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di 

masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan orang yang berbeda agar data yang 

diperoleh benar-benar valid. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari 

lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab 

yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu 

susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini 

agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh 

maka penulis akan memaparkan mengenai 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: pendahuluan yang memberikan 

gambaran pengetahuan secara umum tentang arah 

penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: merupakan kumpulan kajian teori 

yang akan digunakan untuk mendeskripsikan objek 

penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang, 
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Pertama: Ḥaḍānah secara umum yang meliputi 

pengertian ḥaḍānah, dasar hukum ḥaḍānah, tujuan 

ḥaḍānah serta hak dan kewajiban anak yang harus 

dipenuhi. Kedua: konsep pengasuhan anak. 

BAB III: merupakan paparan data yang 

meliputi gambaran umum tentang Panti Asuhan 

Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi dan 

pengasuhan anak yang dilaksanakan di panti asuhan 

tersebut. 

BAB IV: merupakan pembahasan dengan 

menggunakan analisa atau kajian teori yang telah 

ditulis dalam BAB II yang meliputi analisa data 

bagaimana pengasuhan anak yang terjadi di panti 

asuhan yatim piatu dan du’afa Nurus Syamsi, serta 

analisa tentang pemenuhan hak pendidikan dan 

kesehatan di panti asuhan yatim piatu dan du’afa 

Nurus Syamsi tersebut. 

BAB V: merupakan bab penutup yang 

merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini 

terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI 

PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU DAN DU’AFA NURUS SYAMSI 

PERSPEKTIF ḤAḌĀNAH  

 

A. Pengertian & Esensi Umum Tentang Pengasuhan 

Anak  

Pengasuhan berasal dari dua kata yakni pola dan 

asuh. Pola diartikan sebagai patron, model, dan 

gambar yang dipakai sebagai contoh untuk 

ditindaklanjuti oleh siapa pun subjek, maupun 

tindakan penyerta lain yang berhubungan dengan 

ilustrasi atau pun percontohan.18 Sedangkan asuh 

bermakna membimbing, mendidik, memimpin. Jadi 

pola pengasuhan berarti model, cara mendidik, dan 

mengasuh anak. Adapun pengertian urgensi dalam 

Kamus Istilah Bahasa Populer, adalah sesuatu yang 

mendesak dan penting.19. Pengasuhan juga bisa 

dimaknai sebagai kegiatan kompleks yang meliputi 

banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau 

bersama yang memiliki dampak pada anak. Adapun 

                                                           
18 Purwanto, S., & Taufik, S. (2013). Hubungan Antara Pengasuhan 

Demokratis Dengan Kedisiplinan Anak Asuh Di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Ning Amriyah Soepardho Kendal, (Doctoral 

dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

19 Qohar, Abdul MK. 2002.Kamus Istilah Pengetahuan Populer. 

Surabaya: Bintang Pelajar. 
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yang menjadi tujuan utama Pengasuhan yang normal 

adalah menciptakan kontrol. Meskipun tiap orang tua 

berbeda dalam hal bagaimana cara mengasuh 

anaknya, namun tujuan utama orang tua dalam 

mengasuh anak adalah sama yaitu untuk 

mempengaruhi, mengajari dan mengontrol anak 

mereka. 

1. Pembagian & Jenis Pengasuhan Anak 

Hubungan orang tua dan anak adalah 

hubungan yang spesial, sehingga secara 

individual, orang tua memiliki hubungan yang 

khas dengan anak. Namun para peneliti telah 

mengidentifikasikan tiga jenis pengasuhan yang 

umum. Jenis pengasuhan ini telah terbukti 

berhubungan dengan perilaku dan kepribadian 

diri anak.  

Adapun pembagian ketiga pengasuhan dalam 

salah satu hasil penelitian kredibel.20 Dikatakan 

bahwa secara umum dapat dinamakan 

authoritative, authoritarian, dan permissive. 

Secara detail digambarkan sebagai berikut:  

a) Pengasuhan authoritative atau demokrasi yaitu 

ditandai dengan orang tua yang memberikan 

kebebasan yang memadai pada anaknya tetapi 

memiliki standar perilaku yang jelas. Para 
                                                           
20 Hermawan, A. (2018). Urgensi Pengasuhan Anak dalam Keluarga 

di Era Globalisasi. Interdisciplinary Journal of 

Communication, 3(1), 105-123. 



29 

 

orang tua dalam pola ini memberikan alasan 

yang jelas dan mau mendengarkan anaknya 

tetapi juga tidak segan untuk menetapkan 

beberapa perilaku dan tegas dalam menentukan 

batasan. Dalam pola ini juga para orang tua 

cenderung memiliki hubungan yang hangat 

dengan anaknya dan sensitif terhadap 

kebutuhan dan pandangan anaknya. Jenis pola 

ini menggambarkan bagaimana para orang tua 

cepat tanggap memuji keberhasilan anaknya 

dan memiliki kejelasan tentang sesuatu yang 

mereka harapkan dari anaknya. Jenis 

pengasuhan authoritative ini diyakini sebagai 

pengasuhan anak yang paling baik saat ini. Hal 

ini dikarenakan anak yang diasuh dengan pola 

ini tampak lebih bahagia, mandiri dan mampu 

untuk mengatasi stress. Anak-anak yang diasuh 

dengan Pengasuhan ini juga cenderung lebih 

disukai pada kelompok sebayanya, karena 

memiliki ketrampilan sosial dan kepercayaan 

diri yang baik.  

b) Pengasuhan authoritarian atau otoriter yaitu 

yang dikenal juga sebagai pengasuhan otoriter. 

Hal ini dikarenakan para orang tua cukup ketat 

memberlakukan segala aturan kepada anaknya 

dan mereka tak segan memberlakukan 

hukuman kepada perilaku anak yang kurang 

baik secara ketat. Dalam peraturannya, para 
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orang tua menerapkan secara kaku dan 

seringkali tidak menjelaskan secara memadai 

dan mereka kurang memahami serta 

mendengarkan kemauan anaknya. Pengasuhan 

jenis ini menekankan adanya ketaatan tanpa 

bertanya dan menghargai anak. Umumnya 

kedisiplinan pada rumah tangga ini cenderung 

ditegakkan secara kasar dan banyak hukuman. 

Hubungan anak dan orang tua yang 

authoritarian cenderung untuk lebih penurut, 

taat perintah dan tidak agresif, tetapi mereka 

tidak memiliki rasa percaya diri dan 

kemampuan mengontrol dirinya terhadap 

teman sebayanya. Komunikasi antara anak 

dengan orang tua kurang akrab dan tidak dekat. 

Umumnya pengasuhan jenis ini sulit untuk 

diterapkan bagi anak laki-laki, mereka 

cenderung untuk lebih pemarah dan kehilangan 

minat pada sekolahnya. Si anak dengan 

pengasuhan ini jarang mendapat pujian dari 

orang tuanya sehingga pada saat mereka 

tumbuh dewasa, mereka cenderung untuk 

melakukan sesuatu karena adanya imbalan dan 

hukuman, bukan karena pertimbangan benar 

atau salah.  

c) Pengasuhan permissive/permisif yaitu orang 

tua pada pengasuhan ini membiarkan anaknya 

untuk menampilkan dirinya dan tidak membuat 



31 

 

aturan yang jelas serta kejelasan tentang 

perilaku yang mereka harapkan. Para orang tua 

seringkali menerima (serba permisif) dan tidak 

perduli dengan perilaku buruk anaknya. Sifat 

orang tua itu menjadikan hubungan mereka 

dengan anaknya tetap hangat dan saling 

menerima. Saat menentukan batasan aturan, 

mereka mencoba untuk memberikan alasan 

kepada anaknya dengan tidak menggunakan 

kekuasaan untuk mencapai keinginan mereka. 

Perilaku yang dihasilkan dari pengasuhan 

orang tua permisif ini tidak sebaik hasil 

pengasuhan anak dengan orang tua 

authoritative. Meskipun anak-anak ini terlihat 

bahagia tetapi mereka kurang dapat mengatasi 

stress dan bisa marah jika mereka tidak 

memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. 

Implikasi lain dari pengasuhan ini adalah anak-

anak ini cenderung imatur, agresif dan 

dominan pada teman sebayanya serta 

cenderung tidak berorientasi pada hasil. 
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B. Konsep Ḥaḍānah Secara Umum & Menurut 

Pemikiran Ahli 

Secara bahasa ḥaḍānah berasal dari kata al-

hadhan yang memiliki  arti memeluk atau 

mendekap.  Sedangkan secara istilah, ḥaḍānah 

memiliki pengertian sebagai anak yang memiliki hak 

untuk mendapatkan pengasuhan. Dengan kata lain 

seseorang wajib menjaga serta mendidik seseorang 

yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi 

dirinya   sendiri dari sesuatu   yang   dapat 

membahayakan dirinya dikarenakan  belum dewasa  

atau belum mumayyiz.21  

Ḥaḍānah merupakan pemeliharaan anak bagi 

orang tua yang  memiliki hak atasnya. Ḥaḍānah 

dapat juga diartikan dengan menjaga seseorang yang 

belum mampu mengurus kebutuhan atau 

keperluannya sendiri dikarenakan belum mumayyiz 

seperti  halnya  anak-anak  maupun orang dewasa 

yang memiliki kekurangan daya pikir (gila). 

Menjaga atau memelihara disini seperti menyiapkan 

pakaiannya, memandikan, mencuci pakaiannya 

ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan anak tersebut 

untuk dibantu.22 

                                                           
21 Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Fiqih  MUNAKAHAT (Jawa 

Tengah: Kiswah Media, 2018), 241. 

22 Asnawi Mohammad Hifni, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Res justitia: Jurnal 

Ilmu Hukum1, No. 1 (2021): 41–42. 
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Ḥaḍānah menurut ahli fiqih adalah pemegang 

hak ḥaḍānah  memiliki  kewajiban  untuk  

memelihara  dan  menjaga seseorang  yang  belum 

mumayyiz seperti  anak-anak,  baik  laki-laki maupun   

perempuan, ataupun   yang   telah   dewasa   akan   

tetapi dikarenakan kekurangannya tidak dapat 

menjaga dirinya sendiri dari marabahaya. Pemegang 

hak ḥaḍānah berkewajiban untuk menyediakan  

semua  kebutuhan  anak  demi  kebaikannya,  

menjaga anak  tersebut  dari  segala  sesuatu  yang  

dapat  membahayakannya maupun  merusaknya,  

mendidik  anak  baik  rohani  maupun  jasmani  

akalnya  agar  dapat  berdiri  sendiri  dan  

bertanggungjawab  atas apa yang dilakukannya. 

Dari    beberapa    pengertian    diatas    penulis    

dapat menyimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  

ḥaḍānah  merupakan  hak pemeliharaan  atau  hak  

asuh  bagi  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan 

yang belum mumayyiz atau anak yang telah dewasa 

akan tetapi  memiliki  kekurangan  sehingga  dia  

tidak  dapat  memenuhi kebutuhannya  maupun  

menjaga  dirinya  dari  sesuatu  yang  dapat 

membahayakannya.  Pemegang  hak  ḥaḍānah 

berkewajiban  untuk memenuhi   seluruh   kebutuhan   

anak   demi   kebaikannya   dan melindunginya dari 

segala sesuatu yang dapat membahayakannya. 
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Ḥaḍānah merupakan mendidik  seseorang  yang  

belum  dapat  mengurus  dan  melindungi dirinya  

sendiri  dari  segala  sesuatu  yang  dapat 

membahayakannya meskipun anak  tersebut sudah  

dewasa. Beberapa  tugas  pemegang hak ḥaḍānah 

seperti mencucikan pakaiannya,   memandikan 

(membersihkan badannya), meminyaki rambutnya,  

menggendong dan menidurkannya dan lain-lain.23 

 

C. Konsep Ḥaḍānah Berdasarkan Kompilasi Hukum 

Islam  

Dalam Kompilasi Hukum Islam24, masa 

pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa 

dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya 

adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 

poin d. 

“Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi 

tanggungan ayah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa 

dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” 

  

                                                           
23 Achmad Muhajir, “Hadanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak 

Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” SAP (Susunan Artikel 

Pendidikan) 2,  no.  2 (2017): 166 

24 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Akedemia 

Presindo, 2001 
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Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan 

dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang 

berbunyi:  

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau 

dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut 

tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melakukan perkawinan”  

 

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia 

anak dalam ḥaḍānah adalah 21 tahun, pada usia 

tersebut anak dianggap telah dewasa dan dapat 

mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut 

tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang 

telah melangsungkan perkawinan dianggap telah 

dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak 

mempunyai kewajiban lagi memelihara atau 

mengasuh kepada anak. Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 105 

bahwa poin a dan poin b:  

a. “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” 

b. “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara 

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya;” 

Pada pasal berikutnya dari Kompilasi Hukum 

Islam yakni pasal 156, terkait anak yang belum 

mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dari ibunya, 
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kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita 

dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) Ayah, (3) 

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 

(4) Saudara perempuan dari pihak anak yang 

bersangkutan, (5) Wanita-wanita kerabat sedarah 

menurut garis samping dari ayah.  

 

D. Konsep Ḥaḍānah Menurut Fiqih Islam 

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, 

menurut ulama Fiqih terkait deretan-deretan orang 

maupun kalangan perempuan yang paling berhak 

melakukan ḥaḍānah antara lain:25  

1) Hanafiyyah: Ibu, Ibu dari ayah, saudara-saudara 

perempuan, bibi dari ibu, putri saudara lelaki, bibi 

jalur dari ayah kemudian ashabah sesuai urutan 

waris. 

2) Malikiyyah: Ibu, nenek dari ibu, bibi dari ibu, 

nenek dari ayah sampai keatas kemudian saudara 

perempuan, bibi dari jalur ayah dan putri dari 

saudara, orang yang mendapat warisan bagian 

ashabah.  

3) Syafiiyyah: Ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, kakek 

dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-

putri saudara lelaki, putri saudara perempuan, bibi 

                                                           
25 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 8, (Bandung: PT Alma’arif, 

1980), hlm. 164. 
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dari ayah, orang yang termasuk mahram.  

4) Hanabillah : Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, 

kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari 

kedua orangtua, saudara perempuan dari ibu, 

saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur ayah, 

bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, 

putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat 

Pendidikan sejak dini merupakan gerbang 

utama untuk menghasilkan generasi anak yang baik. 

Dan orangtua lah sebagai pendidik utama yang 

bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu 

merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh 

dalam tumbuh kembang anak. Oleh karenanya ibu 

diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi 

perceraian/talak dalam rumah tangga. Dengan 

demikian ibu merupakan prioritas utama, dan apabila 

terhalang untuk memelihara atau meninggal dunia, 

hak pemeliharaan diprioritaskan kepada kerabat 

perempuan meskipun dari pihak laki-laki. Bahwa 

wanita lebih baik dalam melaksanakan ḥaḍānah 

dibandingkan laki-laki bila dilihat dari segi 

kewanitaan yang sabar, ulet, dan penyayang.26 

  

                                                           
26 Muhajir, A. (2017). Hadanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak 

dalam Sektor Pendidikan Rumah). SAP (Susunan Artikel 

Pendidikan), 2(2). 
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E. Keterkaitan Konsep Ḥaḍānah Dengan Penerapan 

di Panti Asuhan 

Panti asuhan adalah unsur pelaksana dinas sosial 

di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial terhadap 

anak-anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Panti 

itu sendiri dipimpin oleh seorang pimpinan panti 

yang bertanggung jawab kepada dinas. Panti asuhan 

merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial 

yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan 

pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak 

terlantar serta melaksanakan pelayanan pengganti, 

atau perwakilan anak dalam memenuhi kebutuhan 

fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan 

memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai 

dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita-cita bangsa, sebagai insan yang akan 

turut serta aktif di dalam bidang pembangunan 

nasional.27  

Panti asuhan diartikan sebagai suatu lembaga 

untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan 

memberikan bimbingan dari pimpinan kepada anak 

dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa 

yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab 

atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian 
                                                           
27 Bunyamin, M. (2018). Pelaksanaan Hadhānah di Panti Asuhan 

Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung. Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 273-302. 
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hari. Panti asuhan dapat pula diartikan atau berfungsi 

sebagai pengganti keluarga, dan pimpinan panti 

asuhan sebagai pengganti orang tua, sehubungan 

dengan orang tua anak tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dalam mendidik dan 

mengasuh anaknya.  

Panti asuhan baik yang diselenggarakan oleh 

Negara maupun yayasan dimaksudkan sebagai 

tempat bernaung bagi anak-anak terlantar dalam 

pertumbuhan perkembangannya mengalami berbagai 

macam gangguan sosial, baik yang bersifat intrinsik, 

yaitu berasal dari anak itu sendiri, seperti cacat 

mental atau fisik. Gangguan sosial yang bersifat 

ekstrinsik, yaitu karena pengaruh lingkungan di luar 

diri anak, seperti orang tua meninggal dunia, 

perpecahan dalam keluarga, kemiskinan dan lain-lain 

sehingga anak menjadi terlantar. 

Salah satu kebutuhan penting manusia selain 

sandang, pangan, papan, kesehatan adalah kebutuhan 

akan pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan ini 

sangat penting bagi setiap manusia, maka pemerintah 

telah menuangkan dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) Tap MPR No. IV/MPR/1973 

tentang tujuan pendidikan. Berdasarkan Konvensi 

Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 

Nopember 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada 

tahun 1990, Bagian 1 Pasal 1, yang dimaksud Anak 
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adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, 

kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku 

bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai 

lebih awal.28  

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (UUPA), pasal 1 ayat 1, 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. Ada 4 prinsip dasar hak anak 

yang terkandung di dalam Konvensi Hak-hak Anak 

yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsabangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan 

telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, yaitu: 

nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi 

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat 

anak.29 

                                                           
28 Bunyamin, M. (2018). Pelaksanaan Hadhānah di Panti Asuhan 

Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung. Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 273-302. 

29 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun  2002 tentang 

Perlindungan Anak (UUPA) 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU DAN DU’AFA NURUS SYAMSI 

PERSPEKTIF ḤAḌĀNAH  

 

A. Profil Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Panti Asuhan 

Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo  

Sejarah berdirinya lembaga panti asuhan 

Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo. Diawali 

oleh hasil pemikiran pimpinan cabang 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo yang berasal 

dari amanat musyawarah pimpinan cabang 

Muhammadiyah Bungkal (Muscab) tahun 2005, 

yang mana dalam musyawarah tersebut 

memutuskan untuk mendirikan lembaga panti 

asuhan Yatim Piatu dan Du’afa yang bergerak 

dibidang sosial. Awalnya bertolak pada masih 

banyaknya masyarakat Bungkal dan sekitarnya 

hidup dibawah garis kemiskinan sehingga 

banyak anak–anak usia sekolah yang tidak 

melanjutkan sekolah karena tidak berdaya untuk 

memenuhi biaya pendidikan termasuk 

operasional dan selama masa habis di bangku 
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pendidikan.30  

Pada tanggal 18 Januari 2007 MKKM 

Bungkal bermusyawarah dengan beberapa unsur 

dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bungkal 

untuk membentuk draf AD/ART panti asuhan, 

nama dan susunan pengurus panti asuhan, maka 

pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2007 lembaga 

panti asuhan Yatim Piatu dan 47 Du’afa Nurus 

Syamsi Muhammadiyah resmi berdiri dengan 

akta notaris Nomor: 52 dengan nama lembaga 

panti asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi cabang Muhammadiyah Bungkal 

Ponorogo. Berawal pada tahun 2003 Bapak Aan 

Mirajul Wathoni adalah salah satu guru swasta 

yang mengajar di sekolah MTs dan MA. 

Muhammadiyah 7 Bungkal Ponorogo, yang 

dimana sekolah itu adalah sekolahan yang 

mayoritas anak-anak itu berasal dari luar daerah 

bungkal Ponorogo. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut Bapak Aan Mirajul 

Fathoni mengadakan sidang guru untuk 

membahas dan memikirkan kembali tempat 

asrama bagi anak–anak siswa.31 

                                                           
30 Bag. Humas P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. Hasil 

Wawancara & Observasi Lapangan, Senin 25 April 2022. 

31 Bag. Humas P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. Hasil 

Wawancara & Observasi Lapangan, Senin 25 April 2022. 
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Hasil penelitian sejenis juga menjabarkan 

bahwa awal mula kepemilikan ide terkait 

pengembangan pengasuhan bagi anak-anak 

adalah digawangi oleh Aan Mirajul, sebagai 

solusi dasar untuk mengatasi problematika 

merawat anak-anak yang bukan merupakan 

penduduk asli Ponorogo. Akan tetapi Aan 

Mirajul merasa bahwa penyelesaian perkara anak 

asuh tidak semata-mata berasal dari inisiatif dan 

ide orang tua maupun wali sang anak asuh, 

namun terdapat faktor penyerta lain yakni terkait 

ketersediaan lembaga maupun orang-orang yang 

tergerak hatinya untuk mau berkecimpung di 

bidang sosial dengan motivasi tinggi.  Beranjak 

dari motivasi tersebut, membuat Bapak Aan 

Mirajul Fathoni memutuskan untuk mendirikan 

suatu lembaga panti asuhan Yatim Piatu dan 

Du’afa yang eksis hingga masa kini dengan 

diberi nama lembaga Nurus Syamsi. Selain itu 

dukungan penuh dari lembaga Muhammadiyah 

juga turut menambah eksistensi pondok Nurus 

Syamsi.32   

  

                                                           
32 Bag. Humas P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. Hasil 

Wawancara & Observasi Lapangan,  Senin 25 April 2022. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan Panti Asuhan Yatim 

Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo  

Sebagai lembaga kesejahteraan sosial, 

panti asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi Muhammadiyah Bungkal Ponorogo 

memiliki Visi, Misi serta Maksud dan Tujuan 

dalam mengelola lembaga dan menjalankan 

tugas dalam mendidik/mengasuh anak-anak. 

Berikut ini Visi, Misi, Maksud dan Tujuan panti 

asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo.33  

a) Visi  

Visi dari Lembaga kesejahteraan sosial 

anak panti asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi Muhammadiyah Bungkal Ponorogo 

dalam periodesasi kepengurusan 2013-2018 

menetapkan visi yaitu: “Membantu memberikan 

kesempatan kepada anak Yatim Piatu dan Du’afa 

untuk dapat hidup yang layak di masyarakat 

kelak dan membentuk pribadi muslim yang 

beriman, bertaqwa, cerdas dan beruswah 

hasanah.  

b) Misi  

Dalam rangka untuk mencapai visi 

tersebut maka ditetapkan beberapa aktifitas atau 

                                                           
33 Lampiran Berkas AD/ART P.A Nurus Syamsi, 2022.  
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kegiatan yang biasa disebut dengan misi. Adapun 

misi lembaga kesejahteraan sosial anak panti 

asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal untuk mencapai visi 

yang telah ditetapkan adalah:  

1. Melindungi dan memberikan naungan tempat 

tinggal dan penghidupan bagi anak Yatim 

Piatu dan Du’afa.  

2. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan.  

3. Memberikan pendidikan keagamaan.  

4. Memberikan bimbingan uswah hasanah agar 

mampu mengamalkan dan mengajarkannya.  

 

c) Maksud dan Tujuan  

1. Mencapai tujuan Muhammadiyah sebagai 

organisasi persyarikatan yang bergerak di 

bidang dakwah agama dan sosial. 

2. Mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 

yaitu terwujudnya manusia muslim yang 

bertakwa, berakhlaq mulia, cakap, percaya 

kepada diri sendiri, nusa dan bangsa 

3. Bersama pemerintah memajukan 

penyelenggaraan pendidikan dan usaha 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia sesuai dengan pancasila dan 

Undang-Undang dasar 1945. 
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d) Letak Geografis Panti Asuhan Yatim Piatu 

Dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo  

Berdasarkan dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti secara langsung 

sebagaimana tertulis pada berkas resmi milik 

internal sekaligus keterangan pihak P.A 

Nurus Syamsi 34, maka tercatat bahwa P.A 

Nurus Syamsi telah berdiri dengan konstruksi 

bangunan seluas 7x14 dan luas tanah 543 m² 

yang terletak di Jalan Punto Dewo Nomor 11, 

Dusun Kudo, Desa Bungkal kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 

Timur. 

Batas-batas dari lembaga Panti Asuhan 

Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo terletak 

di:  

Tabel 3.1 Batas Per-Wilayah 

Batas Utara Desa Bancar 

Batas Timur Desa Belang 

Batas Selatan Desa Kalisat 

Batas Barat Desa Nambak 

 

Lokasi panti yang terbilang strategis 

                                                           
34 Hasil Dokumentasi Lapangan. Profil P.A Nurus Syamsi Ponorogo, 

2022.  
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tentunya memudahkan sebagian besar orang 

untuk menemukan, maupun menarik minat 

orang-orang yang membutuhkan kehadiran 

panti guna menjadi solusi atas permasalahan 

anak-anak berkebutuhan. Dalam rangka 

mencapai tujuan kemaslahatan dalam bidang 

pengasuhan anak-anak yatim & Du’afa 

memang diperlukan pemilihan lokasi yang 

tepat untuk mendukung keseharian dan 

mobilitas. Kelancaran pemenuhan hak 

sandang, pangan, dan papan bagi anak asuh 

salah satunya harus didukung dengan 

manajemen operasional oleh lembaga asuh 

dalam hal ini panti asuhan Nurus Syamsi 

Bungkal Ponorogo. 

Kenyataannya bahwa kehidupan 

semakin berkembang karena derasnya arus 

pertukaran informasi dan teknologi, sehingga 

sedikit banyak panti asuhan Nurus Syamsi 

telah meningkatkan eksistensi nya tersendiri 

di mata masyarakat sekitar maupun 

masyarakat Ponorogo secara keseluruhan. 

Apalagi jika diukur dengan jarak dengan 

pusat pemerintahan Ponorogo, akses untuk 

mobilitas tidak sulit. Jarak tempuh dengan 

pusat pemerintahan kira-kira hanya sekitar 15 

menit saja. 

  



48 

 

e) Struktur Organisasi Panti Asuhan Yatim 

Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo  

Sebagai lembaga Panti Asuhan Yatim 

Piatu dan Du’afa yang di dalamnya terdapat 

berbagai unsur personel yang memerlukan 

suatu wadah dalam bentuk organisasi 

kepengurusan agar jalannya suatu lembaga 

yang diselenggarakan dapat berjalan lancar 

sehingga dapat menuju tercapainya tujuan 

yang telah di tetapkan. Dengan adanya 

struktur organisasi kepengurusan, 

diharapkan setiap individu dapat bekerja 

sama sesuai dengan tugas dan wewenang 

nya untuk mencapai tujuan bersama.  

Masing-masing posisi memiliki 

hubungan koordinasi dan komando, mulai 

dari posisi paling tinggi hingga paling 

bawah. Sementara itu struktur kepengurusan 

di bawah ini juga didukung dengan tenaga 

teknis dalam bidang kepengurusan anak 

asuh yang selengkapnya dapat dilihat pada 

halaman lampiran.  
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Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Terbaru Pondok 

Nurus Syamsi Bungkal  
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Berdasarkan dengan AKTA 

NOTARIS: 37 TANGGAL 13 JUNI 

2013; STP: 

460/3567/102.006/STP/ORS/2009 yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti 

ketika melakukan proses penelitian di panti 

asuhan Nurus Syamsi.35 Ada pun struktur 

kepengurusan terbaru yang secara legal 

dimiliki oleh P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo adalah seperti pada bagan yang 

telah dipaparkan di halaman sebelumnya. 

Sementara itu data-data berikut nya di 

bawah ini juga merupakan bagian dari 

perolehan berkas-berkas berupa dokumen 

yang dimiliki oleh internal pengurus P.A 

Nurus Syamsi. Kebutuhan peneliti akan 

data-data pendukung di bawah ini 

merupakan bagian dari tata cara pemenuhan 

penelitian empiris, yakni berhadapan secara 

langsung dengan objek penelitian sepanjang 

masa penelitian berlangsung. Selain itu 

tujuan dari observasi lapangan secara 

langsung adalah demi menyempurnakan 

perolehan data secara bertanggungjawab 

tanpa melakukan tindakan manipulatif, 
                                                           
35 Hasil Dokumentasi Lapangan. AKTA NOTARIS: 37 TANGGAL 13 

JUNI 2013; STP: 460/3567/102.006/STP/ORS/200. P.A Nurus 

Syamsi Ponorogo, 2022. 
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terkecuali dengan istilah reduksi data yang 

memuat unsur-unsur pemangkasan wajar 

dalam rangka terciptanya efektivitas 

penelitian secara singkat, padat, dan jelas. 

Berikut adalah kumpulan data yang dimiliki 

oleh P.A Nurus Syamsi dan telah 

disesuaikan dengan topik penelitian oleh 

peneliti:36  

f) Dasar Hukum Pendirian Panti 

1. Surat Keterangan Domisili oleh Kepala 

Desa Bungkal Nomor: 

147/38/35.02.03/09/2007. 

2. Surat Keterangan Terdaftar oleh 

Bakesbang Nomor: 220/410/405.54/2007. 

3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) oleh Dinas 

Sosial Propinsi Jawa Timur Nomor: 

460/3567/102.006/STP/ORS/2009. 

4. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) 

oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur 

Nomor: P2T/118/07.04/02/VII/2012. 

5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) 

oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur 

Nomor: P2T/146/07.04/02/IX/2015. 

6. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) 

oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur 

Nomor: P2T/909/07.04/02/IX/2018. 

                                                           
36 Dokumentasi Profil (Kolektif) P.A Nurus Syamsi Ponorogo, 2022.  
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7. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) 

oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur 

Nomor: 58/07.05/02/X/2021. 

 

g) Keadaan Pengasuh dan Anak-anak 

Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa 

Nurus Syamsi Muhammadiyah Bungkal 

Ponorogo 

1. Keadaan Pengasuh  

Jumlah pengasuh lembaga di panti 

asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi Muhammadiyah Bungkal 

Ponorogo terdapat 6 orang, yaitu 3 

laki-laki dan 3 perempuan. Mereka ada 

yang berasal dari daerah sekitar, ada 

pula yang berasal dari luar daerah. 

Pengurus yang berkualifikasi (S1) 

sebagian ada yang masih menempuh 

studi di perguruan tinggi maupun 

lembaga pendidikan setara lain. 

Masing-masing tenaga asuh rata-rata 

telah bekerja kisaran 5 tahunan, 10 

tahunan, hingga ada yang hampir 

menyentuh 20 tahunan masa kerja. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada 

bagian lampiran. 
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2. Keadaan Anak-anak Secara 

Keseluruhan 

Anak-anak asuh di lembaga panti 

asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi Muhammadiyah Bungkal 

Ponorogo tercatat sejumlah 56 anak-

anak. Dengan 20 putra dan 36 putri 

sebagian dari mereka berasal dari 

sekitar kabupaten Ponorogo dan ada 

pula yang berasal dari luar daerah 

kabupaten Ponorogo. sifat heterogen 

santri yang dibedakan atas 

karakteristik domisili merupakan salah 

satu wujud adanya kepercayaan kuat 

dari pihak terkait yang memiliki 

hubungan kekerabatan dengan anak 

asuh.  Data selengkapnya dapat dilihat 

pada bagian lampiran. 

3. Klasifikasi Anak Asuh Secara 

Keseluruhan 

Masing-masing anak asuh yang 

berada di panti asuhan Nurus Syamsi 

Bungkal Ponorogo didata secara 

menyeluruh dalam kumpulan data base 

internal santri. Mulai dari data diri, 

data kependidikan, data orang tua, data 

pembimbing dalam penerimaan 

bansos, dan lain sebagainya yang 
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selebihnya dapat dilihat pada bagian 

lampiran. Pengasuhan terhadap anak 

asuh dibuktikan dengan pendataan 

yang sifatnya up to date, dapat terus 

mengalami pembaruan maupun 

perubahan sewaktu-waktu mengingat 

adanya faktor alami yakni 

pertumbuhan dan perkembangan 

karakter, fisik, usia, maupun status 

keseluruhan anak-anak asuh di panti 

asuhan Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo.  

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Panti 

Asuhan Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo 

Secara umum, adanya sarana dan 

prasarana Panti Asuhan Yatim Piatu 

dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal Ponorogo 

akan membantu kelancaran dalam 

proses pencapaian tujuan bersama 

dalam ranah kelembagaan maupun 

keorganisasian. Berdasarkan dengan 

observasi lapangan selama penelitian, 

terdapat beberapa fasilitas penunjang 

kegiatan anak-anak asuh seperti: 

1. Aula untuk tempat pembelajaran 

anak-anak asuh   
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2. Asrama kamar tidur untuk anak-

anak asuh sejumlah 4. Pembagian 2 

kamar untuk putra dan 2 kamar 

untuk putri.  

3. Kantor untuk penerimaan tamu dan 

sekretariat.  

4. Kamar mandi sejumlah 6, 

pembagiannya 3 buah untuk putra 

dan 3 buah untuk putri. 

5. Dapur masak 

6. Ruang makan  

7. Lapangan olahraga  

8. Aula untuk kegiatan  

9. Ruang kelas (Madin) sejumlah 3 

5. Jadwal Kegiatan Anak Asuh di Hari 

Normal 

Keadaan di bulan-bulan biasa yang 

menjadi aktivitas rutin bagi para anak 

asuh sebenarnya lebih kepada rutinitas 

berpola dan terjadwal. Pembinaan anak 

asuh bersifat jangka panjang selama pihak 

panti dan pihak asuh sama-sama memiliki 

komitmen untuk menjalankan beban, 

tugas, dan tanggungjawab sebagaimana 

koridor masing-masing. Pihak panti 

asuhan melalui struktur kepengurusan 

telah menetapkan masing-masing posisi 

untuk menyelesaikan tugas dasar. Begitu 
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pun dengan para anak asuh yang tentu 

memerlukan inisiatif, kepekaan, dan 

ketulusan dalam menjalani program 

maupun pembinaan dari pihak pengasuh 

sehingga tidak ada unsur keterpaksaan 

maupun lecutan konflik.  

Tabel 3.2 Jadwal Rutinitas Santri Hari 

Normal 

NO WAKTU AKTIVITAS 
TEMPA

T 

1 07.00 – 12.30 
Sekolah + Sholat Dzuhur 

Berjamaah 

Sekolah 

& Masjid 

2 12.30 – 13.00 Makan Siang Bersama Panti 

3 13.00 – 14.30 Istirahat + Belajar  Panti 

4 14.30 – 15.30 Sholat Ashar Berjamaah Masjid 

5 15.30 – 17.00 Madrasah Diniyah Panti 

6 17.00 – 17.30 Mandi Sore Panti 

7 17.30 – 18.00 Sholat Maghrib Berjamaah Masjid 

8 18.00 – 18.45 Tadarus Al – Qur’an Masjid 

9 18.45 – 19.15 Sholat Isya’ Masjid 

10 19.15 – 19.30 Makan Malam Bersama Panti 

11 19.30 – 20.00 Apel Malam Panti 



57 

 

12 20.00 – 21.15 Kegiatan Malam + Belajar Panti 

13 21.15 – 03.00 Istirahat Panti 

14 03.00 – 04.00 Sholat Tahajud Panti 

15 04.00 – 04.30 Sholat Subuh Masjid 

16 04.30 – 05.00 
Apel Pagi + Tadarus Al – 

Qur’an 
Panti 

17 05.00 – 06.00 
Bersih – Bersih + Mandi 

Pagi 
Panti 

18 06.00 – 06.30 Makan Pagi Bersama Panti 

   

Khusus di hari Ahad/Libur jadwal 

aktivitas anak asuh sedikit mengalami 

perbedaan dan terkesan lebih longgar, hal 

ini lumrah mengingat rutinitas harian yang 

padat terkadang menciptakan rasa penat di 

benak para anak asuh, pun begitu pun bagi 

para pengasuh yang bekerja penuh waktu 

maupun paruh waktu di panti Nurus 

Syamsi Bungkal Ponorogo. Adanya 

jadwal aktivitas yang mengatur anak asuh 

tentu semakin menguatkan rasa 

kedisiplinan, kebersamaan, dan 

kekompakan dari hari ke hari, sehingga 

terbentuk semacam kesadaran tanpa 

keterpaksaan.   
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Tabel 3.3 Jadwal Rutinitas Santri Akhir 

Pekan 

NO WAKTU AKTIVITAS TEMPAT  

1 
07.30 – 

08.00 
Makan Pagi Bersama Panti  

2 
08.00 – 

10.00 

Cuci, bersih kamar, dan 

lingkungan 
Panti 

3 
10.00 – 

11.30 
Sholat duha dan Istirahat Panti 

4 
11.30 – 

12.00 
Sholat Dhuhur Berjamaah Masjid 

5 
12.00 – 

13.30 
Makan Siang Bersama 

Panti 

6 
13.30 – 

14.30 
Dinamika Kelompok 

Panti 

7 
14.30 – 

15.30 
Sholat Ashar Berjamaah Masjid 

8 
15.30 – 

17.00 
Madin 

Panti 

9 
17.00 – 

17.30 
Mandi Sore 

Panti 

10 
17.30 – 

18.00 

Sholat Maghrib 

Berjamaah 
Masjid 
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11 
18.00 – 

18.45 
Tadarus Al-Qur’an Masjid 

12 
18.45 – 

19.15 
Sholat Isya’ Masjid 

13 
19.15 – 

19.30 
Makan Malam Bersama 

Panti 

14 
19.30 – 

20.00 
Apel Malam 

Panti 

15 
20.00 – 

21.15 

Kegiatan Malam + 

Belajar 

Panti 

16 
21.15 – 

03.00 
Istirahat 

Panti 

17 
03.00 – 

04.00 
Sholat Tahajud Masjid 

18 
04.00 – 

04.30 
Sholat Subuh Masjid 

19 
04.30 – 

05.00 
Tadarus Al-Qur’an 

Panti 

20 
05.00 – 

06.00 

Bersih – Bersih + Mandi 

Pagi 

Panti 

21 
06.00 – 

06.30 
Apel Pagi + Olah Raga 

Panti 

22 
06.30 – 

07.00 
Istirahat 

Panti 
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6. Kegiatan Pembelajaran dan 

Pembinaan Rutin Oleh 

Pengurus/Petugas Panti Asuhan 

Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo 

Berdasarkan dengan tabel dan 

keterangan di bawah, peneliti mampu 

memperoleh sekaligus merumuskan 

garis dari beberapa data sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 Peran dan Tanggungjawab 

Pengurus Terkait Pembinaan dan 

Pembelajaran Rutin 

No Hari Waktu Nama Pengurus Keterangan 

1 SENIN Pagi Marino Piket 

  Sore Yuyut Awal 

Setyo, S.Pd 

Piket 

  Malam 1. H. Teguh, 

S.Pd 

Piket 

   2. Hamdan 

Syauqi 

1. Ta'lim 

Bahsa Arab 

2. Tadabbur 

Al Quran 

2 SELASA Pagi Bandi Abu 

Muslih 

Piket 

  Sore Agus Triatmojo, 

S.Pd 

Piket 
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  Malam Romdhoni 

Muhtarom, S.Pd 

Tapak Suci 

(Kader& 

melati 4) 

3 RABU Pagi Bambang Dwi 

Imsawan, S.Ag 

Piket 

  Sore Marino Piket 

  Malam Abdullah Dwi 

Kristanto, S.Pd 

Piket 

4 KAMIS Pagi Uswatun 

Hasanah 

Piket 

  Sore Dwi Tjaningsih, 

S.Pt 

Piket 

  Malam 1. Dr. Imam 

Rohani, 

M.Pd.I 

Tausiyah 

umum 

2. Siti Aminah, 

S.Pd 

Muhadhoroh 

5 JUM`AT Pagi Muhammad 

Joko 

Piket 

  Sore Marino Piket 

  Malam Bandi Abu 

Muslih 

Tahsin/Tartil 

6 SABTU Pagi Riyanti. S.Pd Piket 

  Sore Masrurotun Piket 
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Hanifah 

  Malam Frendi Setiawan Tapak Suci 

PIMDA 023 

TSPM 

7 AHAD Pagi Uswatun 

Hasanah 

Piket 

  Sore Dwi Tjaningsih. 

S.Pt 

Piket 

  Malam Siti Jariyah, 

S.Pd 

Kemuhamma

diyahan/Al-

Islam 

 

a. Dimulai dari hari Senin hingga 

Ahad terdapat distribusi pembagian 

tugas piket bagi para 

pengurus/petugas.  

b. Pelaksanaan pembinaan dan piket 

oleh para pengurus dan petugas 

dilakukan di 3 sesi (pagi-sore-

malam). 

c. Terdapat materi ta’lim 

(pembelajaran) dengan 

memanfaatkan materi Bahasa Arab 

dan Taddabur Al-Quran oleh 

pengurus yang berkompeten dalam 

bidang tersebut.  
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d. Pembinaan fisik dengan 

memanfaatkan materi bela diri 

Tapak Suci sebagai bagian dari 

rutinitas olahraga yang lumayan 

tinggi diminati oleh para anak 

asuh. 

e. Tausiyah umum, tahsin, dan tartil 

Al-Qur’an melengkapi rutinitas 

sekaligus tanggungjawab yang 

diemban oleh para 

pengurus/pengasuh/maupun 

petugas panti asuhan Nurus Syamsi 

dalam rangka melakukan 

pembinaan jangka panjang.  

f. Materi pembinaan keislaman 

dijadikan sebagai rutinitas setiap 

akhir pekan pada malam hari oleh 

pengurus yang berkompeten dan 

memiliki gelar akademik dalam 

bidang pendidikan, sehingga 

kompetensinya dapat diandalkan. 
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B. Deskripsi Hasil Observasi Lapangan Terkait 

Pengasuhan Berdasarkan Perspektif Ḥaḍānah di 

Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. 

1. Pengasuhan Dalam Membentuk Perilaku 

Anak Di Panti Asuhan Yatim Piatu Dan 

Du’afa Nurus Syamsi Muhammadiyah 

Bungkal Ponorogo. 

Secara umum karakter anak-anak 

merupakan bawaan sejak lahiriah, paling tidak 

anak-anak membawa gen keturunan dari orang 

tua masing-masing. Maka dari itu kalangan anak-

anak merupakan kategori riskan sekaligus 

potensial, apabila tumbuh kembang anak 

diimbangi dengan pengertian dari lingkungan 

sekitar. Faktor eks keluarga asli merupakan sisi 

eksternal yang patut untuk menjadi pertimbangan 

lebih lanjut di masa sekarang ini, terlebih lagi 

derasnya arus teknologi dan informasi semakin 

menambah kompleksitas potensi masalah ketika 

anak-anak berada di luar kontrol orang terdekat 

nya atau dengan kata lain telah kehilangan orang-

orang terdekat baik dari sisi kasih sayang, 

kecukupan ekonomi, ketidakberdayaan tenaga, 

dan lain sebagainya.  

Sebagaimana anak-anak yang dinaungi 

oleh panti asuhan Yatim Piatu dan Du’afa Nurus 

Syamsi Bungkal Ponorogo, berbagai macam 

latarbelakang anak memicu dinamika saling 
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terkait antar pengasuh dengan anak, maupun 

anak dengan anak itu sendiri. Hubungan 

simbiosis mulai tercipta ketika interaksi antar 

anak dan pengasuh terjalin, begitu pun ketika 

saling interaksi antar anak terjalin. Di luar 

pengaruh pengasuh, keterlibatan intuisi dalam 

diri anak turut menjelma menjadi variabel baru 

yang sulit untuk dimengerti secara instan tanpa 

adanya jajak pengenalan secara 

berkesinambungan.   

Kebiasaan kecil seperti rutinitas apel pagi 

dan apel malam selalu dilakukan dengan tujuan 

merubah kebiasaan anak yang awalnya kurang 

disiplin (bandel) menjadi terkontrol. Adanya 

Madrasah Diniyah (Madin) sifatnya wajib diikuti 

oleh seluruh penghuni asrama anak-anak panti 

yang terdiri dari tingkat Dasar, SLTP, SLTA dan 

diajar oleh beberapa pengasuh kompeten. Materi 

yang diberikan berupa materi Bahasa Arab, 

Fiqih, Khot, Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, 

Tarihul Islam, ada pun yang lain yang sifatnya 

tambahan seperti materi Juz Ama, Kaligrafi, Doa 

Harian.  

Pembinaan yang dilakukan antara lain 

seperti Muhadhoroh yang dilaksanakan setiap 

malam Jumat teknisnya menerapkan 4 bahasa 

yaitu: (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa 

Inggris dan Bahasa Jawa) yang mana berfungsi 
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untuk melatih anak lantang berbicara dan 

percaya diri muka umum. Progress perubahan 

perilaku dan sikap anak mulai terlihat melalui 

rutinitas harian yang terus dilakukan oleh pihak 

P.A Nurus Syamsi. Pantauan pengasuh tak 

pernah luput dalam memahami keluh kelas dan 

keletihan anak asuh, sehingga kadang kala 

terdapat sesi santai seperti bernyanyi, bermain, 

bercerita, dll.  

Penegasan yang dipaparkan oleh 

perwakilan bidang pengasuhan Bapak 

Muhammad Romdloni Muhtarom, secara garis 

besar adalah sebagai berikut:  

“Kelayakan hak asuh yang diterima oleh 

rata-rata anak disini pada dasarnya disebabkan 

oleh berbagai faktor pendorong, misalnya 

ketidakberdayaan orang tua dari segi waktu 

karena bekerja di luar negeri sehingga terpaksa 

menitipkan anak ke kakek maupun nenek. Akan 

tetapi berangkat dari situ, tanggungjawab yang 

dibebankan oleh orang tua kandung anak 

tersebut ternyata tidak sepenuhnya mampu 

dijalankan secara maksimal oleh pihak yang 

diberikan kewenangan (tanggung jawab). 

Sementara itu faktor eksternal lain juga turut 

menciptakan dorongan kuat bagi anak-anak 

untuk hidup di panti kami, diantaranya adalah: 

orang tua tidak akur (broken home) sehingga 
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anak terganggu psikologisnya dan kadang 

menjadi liar/telantar, lalu keterbatasan ekonomi 

sehingga menghambat keseharian anak akibat 

berstatus yatim maupun piatu”.37 

 

Peneliti juga turut mewawancarai 

beberapa subjek utama yang bertanggungjawab 

terhadap pembinaan dan pengasuhan anak di 

panti Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. Dari 

beberapa wawancara lapangan, peneliti mampu 

memperoleh data sebagai berikut: 

a) Panti Asuhan Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo dikategorikan dengan latarbelakang 

permasalahan seperti: yatim, piatu, Du’afa, 

telantar, ABH (Anak Berhadapan Hukum). 

b) Proses seleksi masuk panti didasarkan atas 

kecocokan, kesesuaian berdasarkan 

latarbelakang logis seperti: yatim, piatu, 

Du’afa, telantar, ABH (Anak Berhadapan 

Hukum), dan beberapa faktor penyerta lain 

sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.  

c) Anak panti datang dengan berbagai 

latarbelakang pendidikan yang berbeda mulai 

dari tingkatan SD, SMP, hingga tingkatan 

tertinggi adalah SMA. 

                                                           
37 Muhammad Romdloni Muhtarom, Hasil Wawancara, Ponorogo, 

Selasa 26 April 2022. 
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d) Panti Asuhan Nurus Syamsi memiliki ikatan 

kerjasama dengan pihak Dinas Sosial 

Kabupaten Ponorogo untuk saling 

ketergantungan perihal akses keluar masuk 

dan penyaluran anak panti maupun 

rekomendasi anak asuh. 

e) Panti asuhan Nurus Syamsi menyandang 

status sebagai lembaga sosial resmi yang 

dinaungi oleh Menteri Sosial Republik 

Indonesia melalui Permensos Nomor: 

2467.SA-LKS.A/2020 dengan peringkat A 

atau dalam kategori “SANGAT BAIK” 

terhitung sejak tahun 2020 hingga 2025. 
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Gambar 3.2 Akreditasi P.A Nurus Syamsi 2020-2025 

 
 

f) Pada tahun 2016 status panti asuhan Nurus 

Syamsi masih berada dalam kategori “BAIK” 
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berdasarkan Permensos Nomor: 

LKSA.I.B.004.AKRE.2016. 

 

Gambar 3.3 Akreditasi P.A Nurus Syamsi Periode 2016-

2019 
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g) Perbedaan karakteristik dan latarbelakang 

anak panti dengan kategori liar (tidak 

terkontrol) atau dalam status ABH (Anak 

Berhadapan Hukum) membuat pola 

pembinaan sedikit rumit, karena perlu 

dilakukan dengan tindakan ekstra yang 

memerlukan waktu jangka panjang.  

h) Dalam hal perolehan prestasi panti asuhan 

Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo memiliki 

catatan sebagai Juara 1 dalam kategori  lomba 

pengelolaan Panti Muhammadiyah/Aisyah 

se-Kabupaten Ponorogo pada tanggal tahun 

2013. 

Gambar 3.4 Sertifikat Prestasi Lomba 

Pengelolaan Panti Se-Kab. Ponorogo 
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i) Hubungan antar pengurus internal panti, 

tugas, kewenangan, modal, kedudukan, 

aturan, maupun tujuan spesifik yang dimiliki 

oleh panti asuhan Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo secara lengkap telah termuat di 

dalam Anggaran Dasar/dan Anggaran Rumah 

Tangga. 

 

2. Seleksi Masuk dan Orientasi Awal Anak Asuh 

Di P.A Nurus Syamsi Bungkal Ponorogo. 

Sebelum anak ini masuk ke panti diadakan 

(MOS) masa orientasi santri agar anak-anak ini 

nantinya mampu beradaptasi dengan panti. Peran 

pengasuh dalam hal ini juga memantau 

perkembangan anak mencakup aspek psikis 

mulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, dan 

pembentukan perilaku anak yang baik, maka 

dilaksanakan pengasuhan panti dalam berbagai 

bentuk macam kegiatan untuk menunjang 

aktivitas anak diantaranya: 1) Apel pagi dan apel 

malam yang wajib diikuti oleh seluruh anak-anak 

yang berada di dalam asrama. Fungsi dari apel 

ini untuk membentuk kepribadian anak yang 

lebih tanggung jawab, disiplin selain itu juga 

diberikan arahan-arahan untuk anak baik 

buruknya mereka serta melaporkan. 2) 

Keberadaan anak, pengabsenan anak dan 

pemberian pengarahan dengan cerita-cerita religi, 
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cerita-cerita yang memotivasi serta cerita-cerita 

yang sifatnya instruksional langsung guna 

membentuk karakter anak yang lebih baik. Tugas 

yang diberikan untuk memimpin kegiatan ini 

diambil alih oleh semua para pengasuh di panti 

sesuai jadwalnya masing-masing. 

Berdasarkan data penelitian yang 

diperoleh di lapangan, pada dasarnya sejak awal 

keberadaan panti asuhan Nurus Syamsi telah 

tertata secara konsep pendataan sekaligus proses 

awal sebelum para anak-anak mendapatkan 

pelayanan, pembinaan, bimbingan, maupun 

pengasuhan yang bersifat ḥaḍānah. Pemahaman 

tentang konsep ḥaḍānah merupakan topik utama 

yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam 

pemaknaan yang luas, ḥaḍānah dapat diartikan 

sebagai bentuk pemenuhan hak-hak hidup bagi 

kalangan anak-anak dikarenakan berbagai faktor 

keterbatasan sehingga dampaknya 

mengakibatkan kalangan anak-anak tersebut sulit 

untuk hidup mandiri.  

Data instrumen survey dibuat secara detail 

dengan melibatkan keterbukaan data orang tua. 

Beberapa data penting yang ditetapkan oleh panti 

asuhan Nurus Syamsi diantaranya adalah sebagai 

berikut: (1) Data diri secara umum (nama, 

pekerjaan, agama, alamat, pendidikan terakhir), 

(2) Data penghasilan per bulan, (3) Data riwayat 
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penyakit/sakit orang tua, (4) Data alasan kuat 

mengapa hendak menitipkan anak ke panti.  

Data selengkapnya dapat dilihat pada 

bagian lampiran yang diperoleh secara langsung 

dari internal panti asuhan Nurus Syamsi yakni 

sebagai berikut:  

Persyaratan Masuk PA. NURUS SYAMSI 

a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala 

desa setempat; dengan keterangan, sebagai 

persyaratan masuk ke LKSA Panti Asuhan 

Yatim Piatu dan Du’afa Nurus Syamsi 

Muhammadiyah Bungkal 

b. Ijasah asli; 

c. Fotho copy KK; 

d. Fotho copy KTP orang tua; 

e. NISN dan Raport; 

f. BPJS/JAMKESMAS; 

 

Tabel 3.5 Form Survey Rumah/Pekarangan 

Rumah 
Keadaan/Jenis/

Jumlah 
TTK 

Luas/

Juml

ah 

Status/Ket. 

Ukuran - Kebun - - 

Lantai - Tanaman - - 

Dinding - Sawah - - 

Atap - Tanaman - - 
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g. Fotho copy akta kelahiran, bila belum 

memiliki akta kelahiran maka cukup 

menyerahkan surat keterangan kelahiran dari 

kepala desa dan poto copi surat nikah; 

h. Pas poto 3x4 sebanyak 5 lembar hitam putih 

 

Tabel 3.6 Instrumen Survey Kelayakan Materi 

*Persyaratan tersebut di atas dilengkapi setelah pihak 

PA. NURUS SYAMSI mengadakan survey dan 

menghubungi 1 pekan setelahnya via sms atau pun 

telepon terkait diterima atau tidak diterima calon anak 

asuh (santri) yang hendak masuk, dengan catatan 

penting bahwa kolom survey di atas telah ditanda 

tangani oleh orang tua secara sukarela dan dalam 

keadaan sadar. 

  

R.Tamu - Sapi - - 

K.Tidur - Kambing - - 

K.Mandi - Motor - - 

WC - Sepeda - - 

Gudang - - - - 

Kandang - - - - 
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3. Penguatan Kegiatan Pengasuhan Melalui 

Kontribusi Pihak Donatur dan Distribusi 

Kotak Amal. 

Tabel 3.7 Daftar Donatur Finansial 

No Nama Alamat 

1 Bpk. Sunaryo Bancar 

2 Ibu Katini Bancar 

3 Bpk. Suparlan Bancar 

4 Ibu Sri Hartini Padas 

5 Ibu Sri Kayatin Kunti 

6 Bpk Imam Sujadi Kunti 

7 Ibu Sri Handayani Kunti 

8 Ibu Puji Astuti Bungkal 

9 Ibu Anik Bungkal 

10 Ibu Dwi Bungkal 

11 Bpk. Imam Suprapto Dungulan 

12 Ibu Ninik Kusmawati Dungulan 

13 Bpk Teguh Eko Widodo Dungulan 

14 Ibu Tri Wahyuni Bungkal 

15 Ibu Suprapti Jetis 

16 Bpk. Tarmujito Bungkal 

17 Bpk Budi Prasetyo  Nambak 

18 Ibu Dewi Cahyawati Pager 

19 Bpk. Narto Widodo Slahung 

20 Bpk. Sutekno Singkil 
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21 Bpk. Edi Ratno Bediwetan 

22 Bpk. Catur Singkil 

23 Ibu Kojratin Kalbar 

24 Ibu Maya Dungulan 

 

Berdasarkan keterangan ketika peneliti 

melakukan proses wawancara, diketahui bahwa 

besaran donasi yang dikeluarkan oleh masing-

masing donatur bersifat bulanan. Dalam jangka 

waktu 1 tahun ada total 12 bulan, maka petugas 

lapangan dari P.A Nurus Syamsi yang bertugas 

untuk menjemput donasi terlebih dahulu harus 

membuat kesepakatan dan menyesuaikan terkait 

nominal, waktu, dan tempat. Ada pun kebijakan 

P.A Nurus Syamsi dalam menunjang mobilisasi, 

transportasi, dan operasional adalah mengambil 

10 % dari total sumbangan dana donatur dalam 

jangka waktu 1 bulan sekali.  

“Kontribusi donatur sangat berarti bagi 

perkembangan anak asuh, karena melalui 

sokongan dana maka terbentuk penjadwalan dan 

kegiatan yang terorganisir untuk meningkatkan 

kualitas diri bagi anak asuh.  Di sisi lain, 

pemenuhan hak-hak anak asuh tidak perlu 

dikhawatirkan”.38  

                                                           
38 Petugas Pengambil Donasi, Frendi Setiawan. Hasil Dokumentasi, 

Ponorogo, Rabu 27 April 2022  
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Tabel 3.7 Daftar Distribusi Titik Penempatan Kotak 

Amal 

No Tempat Alamat 

1 Swalayan Surya Slahung Slahung 

2 Toko Asahan Mlarak 

3 Reparasi Sabil Bungkal 

4 Masjid Pasar Bungkal 

5 KUD Bungkal Bungkal 

6 Luwes Ponorogo 

7 Foto Copy Utama Bungkal 

8 RM Nasi Padang Dengok 

9 Swalayan Surya Nailan Nailan 

10 SPBU Nailan Nailan 

11 Toko Emas Sriwijawa Bungkal 

12 Swalayan Surya Bungkal Bungkal 

13 

RM Nasi Padang Gibang 

Minang Demangan 

14 Toko Java(Sidik) Bungkal 

15 Sugeng Jaya Grosir Bungkal 

16 TB Widodo Balong 

17 RM Nasi Padang Suka Rame Siman 

18 RM Nasi Padang Suka Rame Sambit 

19 RM Nasi Padang Suka Rame 

Depan 

PCC 

20 RM Nasi Padang Balong 
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21 RM Nasi Padang Suka Rame Bungkal 

22 Toko Saekan Bekare 

 

Distribusi kotak amal merupakan lahan 

potensial untuk meningkatkan gotong-royong 

antar umat islam sebagai ekosistem yang dikenal 

dengan suri tauladan dan saling memiliki 

kepedulian antar sesama tanpa memandang status 

dan golongan. Sifat maupun teknis pengambilan 

kotak amal juga berlangsung dalam hitungan 1 

bulan sekali, dengan mengandalkan tenaga 

lapangan yang berstatus sebagai petugas 

pengambilan di dalam tim P.A Nurus Syamsi 

Bungkal Ponorogo. Ada pun sejumlah 10% dari 

total pendapatan kotak amal akan diambil untuk 

keperluan wajar (biaya transportasi 

pengambilan).39 

4. Implementasi Pengasuhan Perspektif 

Ḥaḍānah P.A Nurus Syamsi Dalam Berbagai 

Bentuk. 

a. Kegiatan Pengasuhan Bersifat 

Kekeluargaan & Sementara 

Pengasuhan yang diterapkan dari 

lembaga panti ialah pengasuhan keluarga 

                                                           
39 Petugas Pengambilan, Marino. Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 

Rabu 27 April 2022  
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yang mana pengasuhan ini berfungsi untuk 

pengganti orang tua mereka sampai 

penentuan batas waktu tertentu, atau hingga 

sang anak telah tumbuh dewasa, mandiri, 

mapan. Sampai anak menginjak usia 18 tahun 

tanggung jawab orang tua mereka diambil 

sementara oleh pengasuh di P.A Nurus 

Syamsi. Perkembangan tingkah laku baik 

bersifat jasmani dan rohani yang diasah 

dengan konsep keluarga, difungsikan sebagai 

perantara modal bagi anak-anak asuh supaya 

mampu membentengi diri ketika terjun 

langsung di kehidupan luar (masyarakat). 

Gambar 3.5 Orientasi Pengasuhan 

Bergambar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan orientasi 

sekaligus hubungan timbal balik yang terjadi 

dalam tiga masa, yakni: 1) Masa awal orang 

tua menyerahkan anak ke pihak panti, 2) 

Panti 

Asuhan 

Orang tua & 

Masyarakat  

Anak Asuh 
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Masa pembinaan, pengasuhan, dan 

bimbingan yang diperoleh, 3) Masa remaja 

akhir hingga anak beranjak dewasa dimana 

masa ini pihak orang tua anak asuh akan 

kembali menerima anak dalam keadaan 

terbaik. Selain itu anak yang telah 

memperoleh pendidikan, pengayoman, dan 

kecukupan secara lahir batin di panti asuhan 

maka sedikit banyak akan berguna bagi 

kehidupan di masyarakat.  

Penyaluran kasih sayang yang 

ditularkan oleh pihak panti terhadap anak 

asuh bisa dikatakan sebagai pengganti wadah 

keluarga dengan sifat sementara, sehingga 

anak mampu merasakan dampak luar biasa 

sebagaimana anak-anak normal di luar. 

Pemenuhan hak anak-anak asuh yang berada 

di P.A Nurus Syamsi dilakukan seperti sikap 

orang tua terhadap anaknya. Pengasuhan ini 

telah terbentuk sejak lama, karena didorong 

oleh keinginan luhur untuk mengamalkan 

nilai kebaikan maupun prinsip keislaman 

(ḥaḍānah).     

b. Tasyaruf Sembako Rutin 

P.A Nurus Syamsi memiliki kegiatan 

pemberdayaan terhadap keluarga, kerabat, 

maupun wali bagi anak-anak asuh yang 

terdaftar secara resmi di P.A Nurus Syamsi. 



82 

 

Santunan berupa tasyaruf sembako dilakukan 

setiap 1 bulan sekali, dengan terlebih dahulu 

antara petugas menjalin kesepakatan dengan 

wali maupun perwakilan anak asuh yang 

berada di rumah tinggal asli anak asuh, data 

selengkapnya dapat dilihat pada halaman 

lampiran. 

c. Pendalaman Pengasuhan Perspektif 

Ḥaḍānah P.A Nurus Syamsi 

Peneliti melakukan pendalaman data 

melalui interaksi (wawancara) langsung 

sehingga semakin menguatkan pemahaman 

peneliti terhadap perspektif ḥaḍānah yang 

melekat pada P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo.  

“Anak-anak adalah spiritualitas alami 

yang dalam diri mereka tersimpan rasa 

takjub terhadap dinamika kehidupan 

realistis, dimana orang dewasa sudah tidak 

lagi berada pada level tersebut. Setiap 

peristiwa yang tampaknya remeh sekali pun 

begitu berarti bagi generasi anak-anak 

dimana pun berada. Di masa sekarang ini, 

anak-anak memiliki pola penghargaan 

terhadap setiap ciptaan momentum terutama 

ketika mendapat sentuhan dan interaksi 

dengan orang-orang terdekat. Masa lalu dan 

masa depan tak bermakna bagi mereka. 
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Mereka juga intuisi dan terbuka secara 

alami. Mereka adalah ruh indah dan terbuka 

yang bersemayam dalam bentuk manusia”.40 

Dalam upaya mendidik atau 

membimbing anak atau remaja agar mereka 

dapat mengembangkan potensi dirinya 

seoptimal mungkin, maka bagi para pendidik, 

orang tua atau siapa saja yang 

berkepentingan dalam pendidikan anak perlu 

dan dianjurkan untuk memahami 

perkembangan anak. Pemahaman itu penting 

karena beberapa alasan berikut: 1) Masa anak 

merupakan periode perkembangan yang 

cepat dan terjadinya perubahan dalam banyak 

aspek perkembangan, 2) Pengalaman masa 

kecil mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap perkembangan berikutnya, 3) 

Pengetahuan tentang perkembangan anak 

dapat membantu mereka mengembangkan 

diri dan memecahkan masalah yang 

dihadapinya.41 

Perspektif yang dimiliki oleh lembaga 

profesional seperti P.A Nurus Syamsi secara 

                                                           
40 Wakil Ketua P.A, Agus Triatmojo. Hasil Wawancara, Ponorogo, 

Rabu 27 April 2022 

41 Wakil Ketua P.A, Agus Triatmojo. Hasil Wawancara, Ponorogo, 

Rabu 27 April 2022 
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umum melibatkan pemahaman terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan, lalu menyiapkan langkah 

lanjutan antisipatif guna memfasilitasi 

tumbuh kembang anak asuh di lingkungan 

terdekat, sekolah, hingga menjamah 

kehidupan bermasyarakat. Di samping itu 

dapat diantisipasi juga tentang upaya untuk 

mencegah berbagai kendala atau faktor-

faktor yang mungkin akan mengkontaminasi 

(meracuni) perkembangan anak.  

Perilaku pada dasarnya berorientasi 

pada tujuan. Dengan perkataan lain perilaku 

kita maupun perilaku anak pada umumnya 

dimotivasi oleh suatu keinginan atas dasar 

pikiran dan rasa penasaran tertentu. Ada pun 

tujuan spesifik yang dimiliki anak-anak tidak 

selalu diketahui secara sadar oleh pribadi 

anak, maka dari itu peran serta lembaga asuh 

maupun orang-orang terdekat bagi anak 

terbilang sangat signifikan sepanjang masa 

tumbuh kembang anak berlangsung. Berikut 

merupakan definisi perilaku sebagai hasil 

dari konstruksi teori-teori dan riset sebagai 

berikut: 1) Perilaku merupakan sesuatu yang 

disebabkan karena sesuatu hal, 2) Perilaku 

ditunjukkan ke arah sasaran tertentu, 3) 

Perilaku yang dapat diobservasi dapat diukur, 
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4) Perilaku yang tidak langsung dapat 

diobservasi (contoh berpikir, melaksanakan 

persepsi) juga penting dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan, 5) Perilaku 

dimotivasi. 

5. Keterangan Konkrit Perwakilan Anak Asuh 

di P.A Nurus Syamsi Dalam Penjabaran Masa 

Asuh Hingga Lepas Asuh. 

Keterangan anak asuh bersifat mutlak 

karena dibuat dengan sebenar-benarnya 

berdasarkan jawaban murni. Peneliti hanya 

memiliki peran sebagai penanya bermodalkan 

beberapa butir pertanyaan yang disesuaikan 

dengan tema penelitian. Esensi dari kegiatan 

wawancara yang hendak dibangun oleh peneliti 

yakni mengenai gambaran selama masa asuh dan 

masa lepas asuh. Perwakilan anak asuh 

(informan) dipilih berdasarkan kompetensi 

kemampuan, penalaran, serta pemahaman anak 

asuh terhadap kegiatan penelitian tanpa meminta 

rekomendasi dari P.A Nurus Syamsi supaya 

terbentuk netralitas alami. 

“Saya memiliki pengalaman panjang 

selama masa pengasuhan di P.A Nurus Syamsi 

terkait bagaimana wadah tersebut saya jadikan 

masa penjajakan jati diri untuk menjadi pribadi 

lebih berkualitas. Latarbelakang orang tua yang 

kurang mumpuni untuk mencukupi kebutuhan 
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ekonomi, turut menambah giat saya untuk 

menyetujui rencana ditempatkan di P.A Nurus 

Syamsi. Berat ketika hidup jauh dari orang tua, 

namun kesadaran akan hidup lebih baik semakin 

kuat seiring berjalannya waktu dan terbukanya 

pikiran. Pengalaman selama berada di P.A 

Nurus Syamsi mendorong perbaikan kualitas 

hidup, karena pengasuhan tidak hanya sebatas 

mengasuh dan memenuhi kebutuhan pangan 

semata. Pendalaman karakter lebih terasa, dan 

saya merasa lebih terdidik karena selalu merasa 

diawasi”.42 

Kemudian, masa lepas asuh digambarkan 

melalui pengalaman anak dan kondisi anak saat 

ini, karena standarisasi P.A Nurus Syamsi untuk 

melepas anak ke jenjang kehidupan mandiri 

adalah ketika menyentuh usia 18 tahun ke atas. 

Akan tetapi terdapat fakta bahwa hubungan 

komunikasi dan silaturahmi selalu terjalin, 

terutama dari pihak P.A Nurus Syamsi inisiatif 

mengabarkan, bertanya, hingga mengundang 

kehadiran mantan anak asuh. Rata-rata anak asuh 

akan kembali hidup berdampingan dengan kedua 

orang tuanya, dan P.A Nurus Syamsi tidak 

memaksakan kehendak dan memberikan 

                                                           
42 Nanda Putri Agustina (Anak Asuh). Hasil Wawancara Lapangan. 

Ponorogo. Rabu, 1 Juni 2022 
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kebebasan pilihan pada anak. Keterlibatan peran 

P.A Nurus Syamsi dalam membantu 

perkembangan karir anak asuh, biasanya 

dilakukan melalui sesi konsultasi, sosialisasi 

keterbukaan lowongan kerja, serta motivasi 

untuk tetap belajar memperkaya diri agar mampu 

mendapatkan beasiswa akademik di kampus-

kampus terkemuka dalam negeri. 

“Berbagai bentuk rekomendasi dan 

arahan yang diberikan oleh P.A Nurus Syamsi 

selalu saya terima dengan positif, bagaimana 

pun saya sudah merasa memiliki kedekatan 

hubungan layaknya keluarga. Akan tetapi, faktor 

pengaruh dari kedua orang tua juga menjadi 

salah satu pertimbangan untuk menunjang karir 

saya. Saya selalu membuka komunikasi dan 

meminta saran dari kedua belah pihak. Pada 

dasarnya saya merasa sangat beruntung berada 

di lingkungan yang penuh dengan iklim disiplin, 

agamis, dan berkemajuan di P.A Nurus Syamsi. 

Berbagai informasi kerap saya dapatkan dari 

kakak pengasuh, seperti informasi pekerjaan, 

kegiatan, seminar, event, dsb. Terkait dengan 

perkuliahan, memang ada bentuk dorongan dari 

para pengasuh. Namun saya pribadi memilik 

prinsip bahwa segala sesuatu yang berkaitan 

dengan karir tetap harus melalui persetujuan 

orang tua, karena menyangkut persoalan biaya, 
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peluang, dan modal”.43 

Dari hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa P.A Nurus Syamsi tetap 

memilki hubungan komunikasi dan pertemuan 

dengan anak lepas asuh (mantan anak asuh). 

Kesadaran anak asuh sesekali menciptakan 

inisiatif untuk menciptakan moment konseling 

untuk berdiskusi mengenai bagaimana langkah 

terbaik terkait masa depan anak. Pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi sesuai bakat minat atau pun 

menekuni lapangan pekerjaan sesuai keberadaan 

peluang merupakan pilihan masing-masing anak 

asuh. Maka dari itu P.A Nurus Syamsi hanya 

sebatas membantu keterbukaan informasi.  

6. Memorandum Of Understanding Beserta 

Lembaga Terkait Kesehatan dan Pendidikan. 
Beberapa bentuk ikatan kerjasama telah 

dijalin oleh P.A Nurus Syamsi bersama dengan 

lembaga lain bersifat sah dan diikat secara 

hukum antar pihak-pihak terkait. Nota 

kesepahaman dirinci dalam bentuk pasal-pasal 

adil, diketahui bersama, serta prinsipnya tidak 

mengekang. Diantara beberapa MOU yang 

berhasil peneliti dapatkan adalah sebagai berikut: 

a. MOU dengan Masjid Al-Irsyad Desa 

                                                           
43 Imam Safawi. Hasil Wawancara Lapangan. Ponorogo. Rabu, 1 

Juni 2022 
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Bungkal tentang Penggunaan Sarana Ibadah 

Bagi Anak Panti 
b. MOU dengan Madrasah Tsanawiyah 

Kecamatan Bungkal 

c. MOU dengan UPTD Puskesmas Kecamatan 

Bungkal 
d. MOU dengan Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 7 Kecamatan Bungkal  

e. MOU dengan IAI Riyadlotul Mujahidin 

Ngabar Ponorogo. 

 

Beberapa MOU diatas merupakan bentuk 

kerjasama dalam bidang peningkatan mutu dan 

kualitas anak-anak asuh terutama dalam 

menunjang aktivitas keseharian dengan cara 

memanfaatkan sarana prasarana. Respon dari 

keseluruhan lembaga yang setuju untuk diikat 

dalam MOU terbilang baik, karena memiliki 

kesamaan visi misi sebagaimana visi misi P.A 

Nurus Syamsi untuk membangun iklim 

peradaban bagi anak-anak asuh. Ada pun data 

selengkapnya mengenai rincian dan pasal-pasal 

yang mengatur kerjasama dapat dilihat pada 

halaman lampiran. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN  

PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU DAN DU’AFA NURUS SYAMSI 

PERSPEKTIF ḤAḌĀNAH  

 

A. Analisis Implementasi Pengasuhan dan 

Pemenuhan Hak Dasar Di P.A Nurus Syamsi 

Dalam Perspektif Ḥaḍānah. 

Pelaksanaan pengasuhan anak sangat identik 

dengan beragam kegiatan, motivasi, literasi, dalam 

rangka menunjang nafas panjang pembinaan 

generasi anak untuk menemukan perkembangan 

karakter moral, dan akhlak sesuai dengan 

kemaslahatan budi pekerti. Menunjang tumbuh 

kembang anak melalui pemantapan pengasuhan 

merupakan tanggungjawab bersama, baik 

pemerintah, orang tua, keluarga dekat, lembaga 

sosial, donatur, dan lain sebagainya. Pendekatan 

secara moral dan keagamaan merupakan beberapa 

konstruksi yang tepat untuk mencapai keberhasilan 

dalam pemenuhan prinsip maupun perspektif 

ḥaḍānah.  

Sinergi antar pengurus panti dan beberapa 

petugas penunjang lain di P.A Nurus Syamsi 

memainkan peran kunci untuk berkompromi dengan 

jati diri anak-anak asuh seperti layaknya keluarga. 

Eratnya hubungan yang dijalin oleh para pengasuh 
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dalam membimbing dan mendidik anak asuh (santri) 

menurut analisis peneliti telah tergolong dalam level 

baik. Analisis peneliti tentu telah 

mempertimbangkan beberapa aspek, faktor, dan 

catatan pendukung yang bersumber langsung dari 

data maupun keterangan pihak P.A Nurus Syamsi. 

Penguatan analisis peneliti dapat dibuktikan 

melalui beberapa perumusan sebagai berikut: 

a. Pemenuhan hak atas pendidikan maupun 

kesehatan telah berjalan sebagaimana mestinya, 

karena tidak ada catatan hitam yang menyatakan 

bahwa P.A Nurus Syamsi tidak layak untuk 

dihuni anak asuh dari berbagai latarbelakang.  

b. Keberadaan orang tua anak asuh yang turut 

diperhatikan melalui distribusi sembako setiap 

bulan merupakan alasan kuat untuk mengklaim 

bahwa P.A Nurus Syamsi telah melakukan 

implementasi pengasuhan dengan penuh kasih 

sayang kekeluargaan. 

c. Catatan prestasi P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 

3.4 pada BAB III halaman 72 merupakan bukti 

konkrit tentang kelayakan pengasuhan meliputi 

segala bidang seperti: pendidikan, kesehatan, 

kebersihan, maupun kondisi akhlak dan moralitas 

anak-anak asuh. 
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Kepercayaan dari pihak eksternal P.A Nurus 

Syamsi terutama kelompok donatur (lihat tabel 3.7 

pada BAB III halaman 77) yang secara rutin 

menyisihkan sebagian harta untuk membantu 

pembinaan dan tumbuh kembang anak-anak asuh 

dapat dianalisis sebagai keberhasilan P.A Nurus 

Syamsi untuk melakukan pengelolaan sekaligus 

upaya pengasuhan dari awal mula merintis sebagai 

lembaga sosial-keagamaan pada tahun 2003 hingga 

2007 resmi berdiri. 

Implementasi pengasuhan P.A Nurus Syamsi 

berorientasi tidak hanya bagi masa perkembangan 

anak, akan tetapi untuk menjamin kesiapan anak 

dalam menjamah kehidupan masa depan dan 

kembali kepada pelukan kedua orang tua maupun 

masyarakat. Ketika anak asuh telah menginjak usia 

dewasa awal yakni kisaran 17 hingga 18 tahun, maka 

P.A Nurus Syamsi telah menunjukkan keberhasilan 

secara lahir batin dalam melakukan pengasuhan, 

pendidikan, pengayoman, pencukupan kebutuhan 

hidup, dan lain sebagainya. Upaya lain dalam 

memfasilitasi rasa penasaran (bakat dan minat) bagi 

anak asuh adalah dengan cara membuat berbagai 

cabang kegiatan positif seperti kegiatan pencak silat, 

bermain, bernyanyi, dan latihan keterampilan 

tambahan di luar rutinitas normal merupakan bagian 

cari konsep pemikiran maju dalam rangka 

merangsang pemenuhan hak-hak dasar bagi anak 
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asuh.    

.   Kepercayaan orang tua asuh maupun pihak 

donatur rutin yang turut membantu proses 

perkembangan kemajuan manajemen P.A Nurus 

Syamsi merupakan hasil dari kemampuan para 

pengurus, pembina, maupun penasihat sebagai satu 

kesatuan struktur internal yang memiliki 

tanggungjawab untuk mampu menunjukkan 

eksistensi positif di mata umum sehingga P.A Nurus 

Syamsi mampu bertahan untuk mengelola anak-anak 

asuh dalam beberapa lintas generasi terhitung sejak 

awal mula berdiri.  

Tingkat kedisiplinan anak dan ketaatan anak 

asuh tanpa menimbulkan kasus maupun 

permasalahan di luar lingkungan P.A Nurus Syamsi 

dapat dianalisis sebagai hasil konkrit dari kegiatan 

yang terorganisir seperti konsep pemikiran, ide, 

gagasan, diskusi, serta evaluasi. Pengasuhan yang 

diimplementasikan oleh struktur kepengurusan P.A 

Nurus Syamsi nampak selalu memiliki ruang 

evaluatif yang mungkin berfungsi sebagai tolok ukur 

capaian dalam rentang waktu tiap hari, tiap pekan, 

maupun bulanan. 
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B. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan dan Hak 

Kesehatan di P.A Nurus Syamsi Dalam Perspektif 

Ḥaḍānah. 

1. Hak Pendidikan 

Pada dasarnya pada bab hasil penelitian telah 

secara tegas disinggung mengenai pemenuhan 

kebutuhan pendidikan melalui penerapan metode 

P.A Nurus Syamsi, yang sifatnya telah bertahan 

selama bertahun-tahun. Pembinaan seperti 

Muhadhoroh yang dilaksanakan secara rutin dapat 

dianalisis sebagai kepedulian serius sekali pun 

anak-anak asuh tidak memiliki garis keturunan 

sedarah. Akan tetapi P.A Nurus Syamsi dapat 

mengambil peran vital, untuk membantu 

menyelamatkan anak yatim, piatu du’afa, serta 

tidak jarang diketemukan Anak Berhadapan 

Hukum (ABK) dengan status liar jalanan.  

P.A Nurus Syamsi dapat dianalisis sebagai 

lembaga visioner yang konstruksi 

kelembagaannya telah mengakar kuat semenjak 

awal mula berdiri. Alasan terkait kuatnya pola 

pembinaan, pengasuhan, serta pengayoman 

terhadap anak-anak asuh merupakan wujud 

kepedulian tinggi untuk turut membantu 

pengentasan generasi anak di Indonesia, supaya 

mendapatkan pemenuhan hak hidup secara layak 

terutama melalui asupan pendidikan yang 

berpeluang untuk mencetak SDM tangguh.   
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Disamping adanya ketegasan dalam upaya 

mendidik anak-anak asuh, P.A Nurus Syamsi  

juga memahami tentang kebutuhan waktu luang 

bagi anak asuh melalui diadakannya sesi bermain, 

bercerita, refreshing, dan outbond dalam waktu 

tertentu. Fakta ini dapat dianalisis sebagai 

keberhasilan manajemen pendidikan yang tidak 

hanya menekan anak, akan tetapi juga mampu 

mengerti porsi yang tepat bagi anak.    

2. Hak Kesehatan 

P.A Nurus Syamsi sebagai lembaga yang 

memiliki semangat keislaman, selama ini telah 

menunjukan eksistensi sebagai lembaga asuh 

dengan unsur kelayakan sangat baik (dapat 

dibuktikan dengan perolehan sertifikat dari 

lembaga pemerintah, lihat Gambar 3.2 & Gambar 

3.3 pada BAB III Hasil Penelitian halaman 70-

71). Termasuk dalam persoalan pemenuhan hak 

kesehatan, yang diutamakan bukan hanya soal 

kesehatan fisik semata. Akan tetapi pedoman 

kesehatan yang dapat dianalisis dari pengasuhan 

P.A Nurus Syamsi juga menyangkut tentang 

kesehatan batin, moral, akhlak, perilaku, dan 

karakter anak asuh.  

Jika dianalisis, kesehatan fisik secara 

otomatis dapat tercipta ketika kesehatan jiwa juga 

baik. P.A Nurus Syamsi memiliki perspektif  

berkemajuan dan terarah, dengan cara memahami 
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bahwa kesehatan bukan semata-mata urusan 

makan dan minum, karena untuk sekedar 

menunjang urusan makan dan minum sudah 

bukan menjadi masalah besar. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya donatur yang 

membantu pendanaan guna menunjang berbagai 

permasalahan kesehatan santri ketika 

membutuhkan rujukan ke klinik, membeli obat-

obatan, maupun ke rumah sakit. 

Selain itu, adanya kegiatan P.A Nurus 

Syamsi yang rutin membagikan sembako setiap 

bulan kepada keluarga anak asuh dapat dianalisis 

bahwa kondisi untuk sekedar memenuhi hak 

kesehatan di dalam panti sudah lebih dari cukup. 

Hal ini semakin dikuatkan dengan manajemen 

pengelolaan P.A Nurus Syamsi yang dinilai 

sebagai manajemen terbaik se-Ponorogo (lihat 

Gambar 3.4 Sertifikat Juara P.A Nurus Syamsi, 

pada BAB III halaman 72). Artinya analisis 

terbaik terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi 

anak-anak asuh di P.A Nurus Syamsi Bungkal 

Ponorogo sejauh ini telah terpenuhi dengan 

sangat layak atau lebih dari sekedar cukup, 

mengingat tidak pernah ada riwayat maupun 

catatan hitam tentang tidak terpenuhinya 

kelayakan kesehatan selama bertahun-tahun 

lamanya.  

  



97 

 

BAB V 

PENUTUP 

PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU DAN DU’AFA NURUS SYAMSI 

PERSPEKTIF ḤAḌĀNAH  

 

A. Kesimpulan 
1. Pengasuhan yang diterapkan di P.A Nurus 

Syamsi sejatinya telah memenuhi unsur ḥaḍānah 

karena cara pengasuhan dilakukan secara 

kekeluargaan, atau dalam arti lain P.A Nurus 

Syamsi berfungsi sebagai wadah dan lingkungan 

pengganti orang tua bagi anak-anak asuh hingga 

batas waktu tertentu. Pengasuhan di P.A Nurus 

Syamsi dilakukan hingga sang anak telah tumbuh 

dewasa, mandiri, mapan. Sampai anak menginjak 

usia 18 tahun tanggung jawab orang tua mereka 

diambil sementara oleh pengasuh di P.A Nurus 

Syamsi. Setelahnya diberikan kebebasan pilihan, 

arahan, motivasi, untuk mengembangkan hidup 

secara mandiri sebagaimana kehendak masing-

masing anak-anak asuh tanpa unsur paksaan. 

Peran sebagai orang tua dibuktikan dengan upaya 

komunikasi terhadap anak-anak asuh terutama 

ketika menjalani masa pengasuhan (intens), 

kemudian ketika masa lepas pengasuhan (tidak 

terlalu intens).  
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2. P.A Nurus Syamsi telah hak-hak anak asuh atas 

pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan 

dengan sebagaimana mestinya, karena selama ini 

nihil catatan hitam yang meriwayatkan bahwa 

P.A Nurus Syamsi tidak memenuhi standar 

kelayakan dalam kegiatan pengasuhan anak-anak 

yatim, piatu, dan du’afa. Adanya bukti sertifikasi 

akreditasi dalam kategori baik dan sertifikat 

sebagai juara 1 lomba pengelolaan panti se-

Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemenuhan hak-hak dasar sesuai dengan konsep 

ḥaḍānah telah terpenuhi dan tidak perlu 

diragukan. Akan tetapi pemenuhan berbagai hak 

anak tidak dapat dikatakan mutlak terkecuali 

persoalan kesejahteraan yang telah terpenuhi 

dengan baik, Maka dari itu tetap terdapat 

beberapa catatan bersifat evaluatif bagi internal 

P.A Nurus Syamsi. Misalnya persoalan 

kesehatan yang hanya dilakukan tindakan ketika 

anak mengalami drop, dan faktor dari anak asuh 

sendiri yang kurang menceritakan kondisi 

kesehatan diri kepada para pengasuh. Persoalan 

pendidikan hanya memiliki catatan evaluatif 

sebatas pada jam belajar yang terkadang tidak 

dihadiri oleh pengasuh (pengajar) karena 

bersamaan dengan kegiatan lain di luar.      
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B. Saran 
1. Perlu memperluas jalinan kerjasama dengan 

pihak swasta maupun pemerintah terkait upaya 

untuk bersinergi dalam menyelesaikan 

permasalahan anak yatim, piatu, dan du’afa 

secara maju dan profesional melalui penguatan 

hak pendidikan dan kesehatan. 

 

2. Peneliti menaruh harapan besar agar supaya P.A 

Nurus Syamsi mampu untuk semakin 

menunjukan eksistensi sebagai lembaga sosial, 

kemudian memiliki manajemen pengasuhan 

anak-anak asuh dengan semakin tertata sehingga 

di masa depan dapat terjadi timbal balik yang 

berdampak positif bagi P.A Nurus Syamsi. 
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