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ABSTRAK 

Abdul Mufit, Muhammad. 2019. Manajemen Pengasuhan 

terhadap   pembentukan Karakter Tanggung Jawab dan 

Kemandirian Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo.Skripsi. Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan 

Agama IslamInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing (I) Kharisul Wathoni, M.Pd.I.   

Kata kunci  : Manajemen Pengasuhan dan Karakter Tanggung 

jawab dan Kemandirian 

Panti Asuhan merupakan suatu lembaga yang bergerak 

di bidang sosial dan juga pendidikan. Dalam menjalankan 

program pengasuhannya, maka  panti asuhan dituntut untuk 

memiliki  manajemen yang baikdan  tentunya teroganisir, 

sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, 

bahwa di panti asuhan adalah salah satu tempat yang cocok 

untuk menanamkan karakter yang baik untuk anak asuhnya, 

salah satunya adalah karakter tanggung jawab dan 

kemandirian. Sehubungan dengan hal tersebut, disinilah 

pentingnya peran pengasuh untuk bisa membantu menanamkan 

karakter tanggung jawab dan kemandirian kepada anak 

asuhnya.  

Berawal dari penjelasan di atas, rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: (1)Bagaimana Perencanaan Manajemen 

Pengasuhan Terhadap Pembentukan karakter Tanggung jawab 

dan Kemandirian anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo? (2) Bagaimana pelaksanaan 

Manajeman Pengasuhan Terhadap Pembentukan karakter 

Tanggung jawab dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo? 

(3)Bagaimana Evaluasi Manajemen Pengasuhan Terhadap 



 

 

 
 

Pembentukan karakter Tanggung jawab dan Kemandirian anak 

di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo?      

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data dengan model miles dan huberman yang meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Perencanaan Manajemen Pengasuhan dengan cara seluruh 

pengurus panti  terlibat membuat visi misi dan programpola 

pengasuhan jangka pendek dan program pengasuhan jangka 

panjang setiap tiga sampai lima tahun sekali. (2) 

PelaksanaanManajemen pengasuhan dilaksanakan dengan 

tahap pengorganisasian, tahap tindakan, tahap pengawasan dan 

dengan kegiatanbelajar mengajar. (3) Evaluasi Manajemen 

Pengasuhan memberikan hasil yang sangat positif bagi anak 

asuh dan anak asuh memiliki karakter Tanggung Jawab dan 

kemandirian yang baik sehingga bisa bermanfaat untuk masa 

depan bagi para anak asuh.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah harapan semua orang tua, 

tergambar bahwa anakadalah sangat ditunggu-tunggu 

kehadiranya bagi setiap orang tua, karena anak adalah 

harta dan perhiasan dalam kehidupan, dimana setiap 

orang pasti ingin memiliki anak dengan kesempurnaan 

yang ada pada diri seorang anak tersebut, baik secara 

fisik maupun psikis. Allah Swt telah menciptakan 

semua ciptaannya dengan sempurna. Banyak anak yang 

terlahir dengan kekurangan yang akan menjadi 

kelebihan seorang tersebut, dan setiap anak yang telah 

diciptakan-Nya memilki potensi dan bakat di dalam 

dirinya. Maka dari itu keluraga juga sangatlah 

berpengaruh terhadap potensi perkembangan anak.  



 

 

 
 

Keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup 

bersama dalam tempat tinggal yang sama. Dari masing-

masing anggotamerasakan adanya pertautan batin 

sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Dalam 

usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan 

diri itu, terkandung perealisasian peran dan fungsi 

sebagai orang tua. “keutuhan keluarga” orang tua ( 

Ayah dan Ibu) dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan 

dari orang tua yang dirasakan oleh anak akan 

mengakibatkan arahan, bimbingan, dan bantuan orang 

tua yang diberikan kepada anak akan “ menyatu” dan 

memudahkan anak untuk menangkap maka dari upaya 

yang dilakukan.
1
 

                                                           
1
 Muh Shochib, Pola Asuh Orang Tua ( Jakarta:PT. Rineka Cipta, 



 

 

 
 

Keluarga memiliki tanggung jawab dalam 

mendidik dan mempersiapkan anak menajdi kader 

bangsa dan agama yang hebat. Namun keluarga disini 

bukan berarti keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Orang tua 

atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang 

identik dengan orang yang membimbing anak dalam 

lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada 

dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, 

orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi yang 

kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai 

keluarga. Sedangkan pengertian keluarga adalah suatu 

ikatan laki‐laki dengan perempuan berdasarkan hukum 

dan undang‐undang perkawinan yang sah. 

                                                                                                                           
1998), 17-18. 



 

 

 
 

Keluarga merupakan tempat pertama kalinya 

seorang anak memperoleh pendidikan dan mengenal 

nilai-nilai maupun peraturan yang harus diikutinya yang 

mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial 

dengan lingkungan yang lebih luas.
2
. Keluarga juga 

dapat diartikan sebagai  ladang terbaik dalam 

menumbuhkan nilai-nilai Agama. Orang tua memiliki 

peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual 

keagamaan, sehingga nilai-nilai agama dapat 

ditanamkan ke dalam jiwa anak. 

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar 

dalam menjaga anggota keluarga terutama dalam 

mendidik anak. Agar seorang anak menjadi anak yang 

senantiasa bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya  selain 

itu anak juga diharapkan bisa terhindar dari hal-hal 

                                                           
2
Nurul Zuriah, Ilmu jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 

38. 



 

 

 
 

yang bisa menjerumuskan anak ke dalam api neraka 

nantinya. Dengan demikian orang tua harus benar-bener 

bisa menjaga seorang anak agar terhindar dari api 

neraka. Sebagaimana firman Allah Swt: 

                

                

    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 



 

 

 
 

dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.(Q.S. At Tahriim:06). 
3
 

Akan tetapi terkadang orang tua berpikiran 

bahwa dirinya kurang mampu dalam  mendidik 

anaknya dengan baik dengan alasan kurangnya 

pengetahuan dalam mendidik anak, membimbing dan 

mengasuh, sebagai orang tua yang bertanggung jawab 

tentunya tidak membiarkan anaknya begitu saja akan 

tetapi memikirkan masa depan seorang anak tersebut. 

Maka dari itu orang tua memasukkan anaknya ke 

pondok pesantren atau lembaga kesejahteraan soasial 

anak seperti halnya Pondok, Panti Asuhan dll. Di Panti 

Asuhan tanggung jawab di berikan kepada 

Ustad/pengasuh Panti sebagai pendidik yang akan 

mendidik anaknya dengan berpegang pada agama. 

                                                           
3
Q.S. At Tahriim, 66:06. 



 

 

 
 

Ustad/pengasuh panti memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada anak asuh untuk membentuk 

karakter tanggung jawab dan kemandirian anak yang 

baik. 

Tanggung jawab tersebut diaplikasikan dalam 

lembaga pendidikan pada anak yang sering disebut pola 

asuh. Dengan demikian pola asuh orang tua (Ustad dan 

Ustadzah) sangat berperan dan menentukan, sekaligus 

sebagai peletak dasar pendidikan ataupun bagi 

perkembangan anak sesuai dengan dasar-dasar yang 

dimiliki anak. Orang tua (Ustad dan Ustadzah) sebagai 

pemimpin lembaga kesejahteraan sosial anak berperan 

dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian anak asuh 

melalui sikap prilaku dan kebiasaan orang tua (Ustad 

dan Ustadzah). Melalui orang tua (Ustad dan 

Ustadzah). Anak beradaptasi dan mengenal dunia 



 

 

 
 

sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di 

lingkungannya (panti asuhan).
4
 

Keluarga panti asuhan (terutama Ustad dan 

Ustadzah) sebagai instansi pendidikan informal 

mempunyai tugas mengembangkan karakter anak yang 

baik dan mempersiapkan mereka menjadi kader bangsa 

dan agama yang baik. Pengasuhan dalam keluarga 

(panti asuhan) akan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan kognisi, emosi, sikap bahkan 

perkembangan keagamaanya (religiusitasnya) adapun 

proses perkembangan agama pada anak sangat 

ditentukan oleh pengasuhan anak. Anak yang di didik 

dalam keluarga yang beriman. maka yang akan masuk 

dalam kepribadian anak adalah apa yang dialaminya 

oleh orang tua(Ustad dan Ustadzah), yakni ketentraman 

                                                           
4
Theo Riyanto, Pembelajaran Sebagai Proses Pembimbingan 

Pribadi( Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). 89. 



 

 

 
 

hati, kedamaiaan dan kecintaan kepada Allah, 

sedangkan anak yang diasuh tanpa tanggung jawab 

moral yang tinggi dari orang tua akan banyak 

mengalami kesulitan bahkan cenderung berprilaku 

agresif seperti merusak, melanggar peraturan, dan 

perprilaku lain yang dapat merugikan dirinya sendiri 

atau anak asuh tersebut.  

Panti Asuhan adalah suatu tempat yang tersedia 

untuk para anak asuh dalam menerima pelajaran-

pelajaran agama Islam sekaligus tempat berkumpul dan 

tempat tinggalnya. Panti asuhan merupakan salah satu 

tempat pendidikan informal yang memiliki tanggung 

jawab dalam mendidik anak asuhnya. Pengasuh panti 

asuhan bertanggung jawab terhadap anak asuhnya 

karena telah diberi amanah dari orang tua anak asuh 

untuk mendidik anaknya untuk berakhlak dan memiliki 

karakter tanggung jawab dan kemandirian anak yang 



 

 

 
 

baik. Ustad / Ustadjah sebagai sosok publik figure, 

selain sebagai pengasuh Panti Asuhan, beliau juga 

masih menempuh studinya S1 Dengan kesibukan yang 

padat bagaimana beliau mengurus anak asuhnya 

sebagai orangtua dalam keluarga Panti Asuhan, tentu 

beliau sebagai orangtua dalam sebuah keluarga 

memiliki pola-pola pengasuhan tersendiri untuk anak-

anaknya. 

Dalam pola pengasuhan dipanti asuhan anak 

dididik dan di ajarkan tentang bagaimana bisa menjadi 

seorang yang bertanggung jawab dan mandiri sejak 

awal masuk panti ketika usia 12 tahun. Agar seorang 

anak terbiasa dalam bertanggung jawab terhadap apa 

saja yang menjadi tugasnya atau agar anak tersebut 

mempunyai bekal kemandirian ketika nanti kalau sudah 

lulus dari panti dan menghadapi kehidupan dunia secara 

mandiri tidak tergantung kepada orang tua lagi. Pribadi 



 

 

 
 

yang sukses biasanya telah memiliki tanggung jawab 

dan kemandirian. Meraka sudah terbiasa berhadapan 

atau menghadapi dengan banyak tantangan. Sifat 

mandiri yang memungkinkan mereka teguh 

menghadapi berbagai tantangan sehingga akhirnya 

menuai kesuksesan. Pripadi yang mandiri ini sesuai 

dengan perkataan Sayyidina Ali, “Inilah aku, bukan 

inilah orang tua ku”.
5
 

Ketika peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo kepada kepala panti beserta 

pengasuh mengenai menejemen kepemimpinan yang 

berkaitan degan pola pengasuhan dalam 

meningkatkanPembentukan karakter tanggung jawab 

dan kemandirain anak asuhnya salah satunya adalah 
                                                           

5
Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 164.  



 

 

 
 

seorang pemimpin/kepala panti harus mengkondisikan 

kegiatan-kegiatan yang berada di dalam panti maupun 

yang berada diluar. Di dalam kegiatan di panti asuhan 

ini ada hal yang unik yang mungkin tidak semua panti 

asuhan melakukannya,hal tersebut ialah bahwa setiap 

anak asuh yang telah melaksanakan tugas piket harian 

mengisi absensi piket setelah pengurus mengecek 

tugasnya selesai atau belum. Dan apabila ada diantara 

anak asuh yang tidak mengerjakan tugas piket harian 

maka akan mendapatkan sanksi berupa (hafalan surat-

surat tertentu). Hal tersebut sebagaimana menciptakan 

rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah 

menjadi kewajibannya. Dan Keberhasilan manajemen 

pendidikan, tidak lepas dari bagaimana kemampuan 

seseorang dalam memimpin lembaga atau pantinya. 

Mayoritas diantara salah satu keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan sangat tergantung pada 



 

 

 
 

kepemimpinan kepala lembaga. Karena ia merupakan 

pemimpin di lembaganya, maka ia harus mampu 

membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang 

telah di tetapkan, ia harus mampu melihat adanya 

perubahan serta mampu melihat masa depan dalam 

kehidupan global yang lebih baik..KepalaPanti sebagai 

seorang pendidik, admdinistrator, pemimpin, dan 

supervisor, diharapkan dengan sendirinya yang lebih 

baik dan dapat menjanjikan masa depan.
6
 

Kepala panti sebagai pemimpin harus 

mempunyai job description yang baik agar dalam 

menjalankan suatu progam yang berada di suatu 

lembaga/panti bisa berjalan dengan baik dan 

semaksimal mungkin.Kepala panti harus memililiki 

manajemen pengasuhan yang baik dan tepat.  
                                                           

6
Marno & Triyo Supriyanto, Manajemen 

danKepemimpinanPendidikanIslam, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), 

32. 



 

 

 
 

Kemudian kepala panti menginstruksikan kepada 

pengurus atau Ustad dan Ustadzah melalui kerjasama 

kooperatif. Agar dalam mengasuh mempunyai pola 

yang baik sehingga tercapai tujuan dari pendidikan 

karakter tanggung jawab dan kemandirian anak 

tersebut. Untuk mewujudkan semua itu seorang kepala 

panti dan para pengasuh harus sering mengadakan 

evaluasi bersama terhadap suatu progam tidak berjalan. 

Agar progam yang tidak berjalan tadi bisa berjalan 

dengan maksimal. Sehingga ketika program semua itu 

berjalan dengan baik dan lancar tentunya akan 

mempengaruhi suatu perkembagan anak asuh dalam 

pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kemandirian. 

Berdasarkan hasil studi di atas, peneliti 

menganggap masalah manajemen pengasuhan terhadap 

pembentukan karakter tanggung jawab dan kemandirian 



 

 

 
 

anak asuh perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana 

manajemen pengasuhan yang diterapkan oleh para 

pengasuh panti asuhan guna untuk pembentukan 

karakter tanggung jawab anak asuhnya. Selain itu 

nantinya peneliti berharap hasil penelitiannya dapat 

diterapkan untuk lembaga-lembaga sosial 

Maka atas dasar latar belakang masalah diatas, 

penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

“Manajemen Pengasuhan Terhadap Pembentukan 

Karakter Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anak Di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo” 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus 

penelitian ini adalah Manajemen Pengasuhan dan 

Karakter Tanggung Jawab dan Kemandirian di Panti 



 

 

 
 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini masalah yang akan dikaji dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Manajemen Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan karakter Tanggung jawab 

dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan  Manajeman Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan karakter Tanggung jawab 

dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo? 



 

 

 
 

3. Bagaimana Evaluasi Manajemen Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan karakter Tanggung jawab 

dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui perencanaan program 

Manajemen Pengasuhan Terhadap Pembentukan 

karakter Tanggung jawab dan Kemandirian anak di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program 

Manajeman Pengasuhan Terhadap Pembentukan 

karakter Tanggung jawab dan Kemandirian anak di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo. 



 

 

 
 

3. Untuk mengetahui evaluasi program Manajeman 

Pengasuhan Terhadap Pembentukan karakter 

Tanggung jawab dan Kemandirian anak di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun kegunaan bagi penulis harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis dari hasil penelitian ini 

akan menemukan konsep tentang manajemen 

pengasuhan terhadap pembentukan  karakter 

tanggung jawab dan kemandirian anak di panti 

asuhan muhammadiyah putri nyai ahmad dahlan 

ponorogo.  

 

 



 

 

 
 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi lembaga 

Menambah khzazanah ilmu 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai 

masukan bagi penyelenggara lembaga 

tentang bagaimana menjalankan manajemen 

pengasuhan lembaga sosial. 

b. Bagi peneliti 

Sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti tentang manajemen pengasuhan 

yang bergerak di bidang sosial dalam 

rangka pengembangan karakter tanggung 

jawab dan kemandirian. 

 



 

 

 
 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan disini 

dimaksudkan untuk mempermudah para 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang 

ada di dalam pembahasan penelitian. Dalam 

penelitian ini terdiri dari enam batang tubuh. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat tentang 

pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memuat tentang telaah 

pustaka dan kajian teori, 

berfungsimendiskripsikan tentang telaah pustaka 

yang dilakukan dari beberapa judul yang 



 

 

 
 

berkaitan dengan judul penelitian yang sedang 

dilakukan dengan yang terdahulu. Dan 

mendiskripsikan pengertian manajemen 

pengasuhan, karakter tanggung jawab dan 

kemandirian.  

Bab ketiga, berisi tentang metode 

penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, 

dan tahapan-tahapan penelitian). 

Bab keempat, merupakan deskripsi data 

yang terdiri dari deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus. 

Paparan data secara rinci data umum, 

antara lain sejarah berdirinya Panti Asuhan 



 

 

 
 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo, visi dan misi, struktur pengurus, 

keadaan pengasuh, sarana prasarana, dan 

keadaan anak asuh di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo. Sedang data khusus, meliputi 

bagaimana  perencanaan Manajemen 

Pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter 

Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anak Di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo, bagaimana 

pelaksanaan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo, bagaimana evaluasi Manajemen 

Pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter 



 

 

 
 

Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anak Di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo. 

  Bab kelima, merupakan analisis data 

yang membahas tentang hasil analisis peneliti 

dari hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil 

analisis tentang bagaimanaperencanaan 

manajemen pengasuhan terhadap pembentukan 

karakter tanggung jawab dan kemandirian anak 

di panti asuhan muhammadiyah putri nyai 

ahmad dahlan ponorogo, bagaimana 

penerapanmanajeman pengasuhan terhadap 

pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kemandirian anak di panti asuhan 

muhammadiyah putri nyai ahmad dahlan 

ponorogo, dan bagaimana evaluasi manajemen 



 

 

 
 

pengasuhan terhadap pembentukan karakter 

tanggung jawab dan kemandirian anak di panti 

asuhan muhammadiyah putri nyai ahmad dahlan 

ponorogo. 

Bab keenam, merupakan bab penutup. 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

yang berfungsi untuk mempermudah pembaca 

dalam mengambil intisari dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

A.  TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah 

dilakukan di ruang skripsi perpustakaan IAIN 

Ponorogo dan melalui jurnal, ada tiga judul skripsi 

yang menuliskan terkait dengan manajemen di 

panti asuhan, yaitu: 

1. Skripsi dariMuh. Anwar Haqqi (210310154) 

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam STAIN Ponorogo tahun 2014, 

dengan judul “Manajemen Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Anak 

Yatim Dan Kaum Dhu’afa (LKSA PASAYAD) 



 

 

 
 

Di Yayasan Pondok Pesantren Hudatul Muna 

Brotonegaran Ponorogo”. Dengan rumusan 

masalah Sebagai Berikut. (1) Bagaimana konsep 

manajemen yang digunakan di LKSA 

PASAYAD di yayasan pondok pesantren 

hudatul muna brotonegaran ponorogo? (2) 

bagaimana pelaksanaan manajemen di LKSA 

PASAYAD di yayasan pondok pesantren 

hudatul muna brotonegaran ponorogo? (3) 

bagaimana hasil pelaksanaan manajemen di 

LKSA PASAYAD di yayasan pondok pesantren 

hudatul muna brotonegaran ponorogo? 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muh. Anwar Haqqi, dapat disimpulkan bahwa 

Konsep manajemen yang dijalankan oleh LKSA 

PASAYAD mengikuti konsep yang telah 



 

 

 
 

dirancang oleh Dinas Sosial sebagai lembaga 

berbadan hukum yang menaunginya. Di dalam 

pelaksanaan manajemen di LKSA PASAYAD 

meliputi proses diantaranya adalah dengan cara 

mulai dari pembagian tugas sesuai dengan 

pembagianya. Pengurus harian panti bekerja 

sama dengan seluruh pengurus LKSA 

PASAYAD. Hasil dari manajemen yang 

dijalankan di LKSA PASAYAD adalah(a) 

lembaganya sehat yakni, semua berjalan lancar 

baik dalam hubungannya dengan kegiatan 

sehari-hari maupun hubungan dengan pihak luar 

seperti Dinas Sosial. (b) pengurusnya memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-

masing. (c) anak-anak asuhnya menjadi anak 

yang rajin, bertanggung jawab, dan disiplin serta 

memiliki prestasi dalam pendidikan yang tidak 



 

 

 
 

kalah dengan anak asuh yang tidak tinggal di 

panti asuhan. 

Terdapat Persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang.Adapun persamaan yaitu sama-

sama menggunakan sistem manajemen. Dan 

adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu 

fokusnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Panti Asuhan Anak Yatim Dan Kaum Dhu’afa 

(LKSA PASAYAD) Di Yayasan Pondok 

Pesantren Hudatul Muna Brotonegaran 

Ponorogo”. Sedangkan penelitian sekarang 

terfokus Pengasuhan Terhadap Pembentukan 

karakter Tanggung jawab dan Kemandirian 

anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo. 



 

 

 
 

2. Skripsi dari Faizin (092411059) Jurusan 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang 

tahun 2015 dengan judul “Manajemen 

Pengelolaan Bisnis Di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Demak”. Dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan 

Manajemen Pengelolaan Bisnis yang ada diPanti 

Asuhan Darul Hadlonah Demak? (2) Apa Faktor 

pendukung dan penghambat 

jalannyaBisnisdiPantiAsuhanDarul Hadlonah 

Demak? 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Faizin dapat disimpulkan Pelaksanaan 

Proses dan konsep Manajemen Bisnis yang telah 

diterapkan di Panti Asuhan Darul Hadlonah 



 

 

 
 

Demak ini mampu mengantarkan bisnisnya 

berjalan dengan baik, karena sebelum 

menentukan bentuk bisnis menganalisisnya 

terlebih dahulu. Setelah itumenggunakan 

fungsiManajemen yang paling sederhana yaitu 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan. Selain itu adanya tekad Panti 

Asuhan yangkuat dan selalu optimis agar dapat 

berorientasi kemasa depan dengan 

tetapmenjunjung etika bisnis dengan cara 

menghindari bisnis yang diharamkandalam 

Agama Islam. Adanya faktor pendukung yang 

membuat Bisnis di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Demak dapat berjalan dengan baik, 

salah satu faktor pendukungnya adalah 

Dukungan Masyarakat, yaitu berupa antusias 

mereka dalam ikut serta menjadi, karyawan dan 



 

 

 
 

juga ikut mengenalkan / memasarkan usaha 

yang dikelola oleh panti Asuhan, sehingga 

Bisnis yang dikelola oleh Panti Asuhan dapat 

berjalan dengan baik. Selain faktor pendukung 

faktor penghambat juga tidak bisa dihindarkan 

diantara faktor penghambat jalanya Bisnis Panti 

Asuhan adalah Faktor SDM, Aspek Produksi, 

Tidak Mempunyai Tujuan Yang Kuat, 

Kurangnya Keluwesan Dalam Bekerjasama, 

Kurangnya Konsentrasi Dalam Bidang 

Usahanya, dan Tingkat Pendidikan 

Terdapat Persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang.Adapun persamaan yaitu sama-

sama menggunakan sistem manajemen. Dan 

adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu 

fokusnya Pengelolaan BisnisDi Panti Asuhan 



 

 

 
 

Darul Hadlonah Demak. Sedangkan penelitian 

sekarang terfokus Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan karakter Tanggung jawab dan 

Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo. 

3. Skripsi Rahmat Yani (431307382) Jurusan 

Manajemen DakwahFakultas Dakwah dan 

KomunikasiUIN Ar-Raniry Darussalam 

BandaACEH. Manajemen Pembinaan 

Keagamaan Panti Asuhan (Studi Panti Asuhan 

Rumah Penyantun Muhammadiyah Kota Banda 

Aceh). Dengan rumusan masalah Sebagai 

Berikut. (1) Bagaimana Penerapan Fungsi 

Manajemen di Panti Asuhan RumahPenyantun 

Muhammadiyah Kota Banda Aceh ? (2) 



 

 

 
 

Bagaimana Penerapan Fungsi Manajemen dalam 

pembinaan keagamaan diPanti Asuhan Rumah 

Penyantun Muhammadiyah Kota Banda Aceh ? 

(3) Faktor pendukung dan penghambat apa saja 

dalam penerapan fungsi manajemen pembinaan 

keagamaan pada Panti Asuhan Rumah 

Penyantun Muhammadiyah Kota Banda Aceh? 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Rahmat Yani dapat disimpulkan bahwa 

Konsep ManajemenUIN Ar-Raniry Darussalam 

BandaACEH. Manajemen Pembinaan 

Keagamaan Panti Asuhan (Studi Panti Asuhan 

Rumah Penyantun Muhammadiyah Kota Banda 

Aceh). Penerapan manajemen pada Panti 

Asuhan Rumah Penyantun Muhammadiyah 

Banda Aceh sudah terlaksana dengan baik 



 

 

 
 

dimana dapat dilihat dari segi sasaran dan 

tujuannya sudah dapat dirasakan dan sudah 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan secara 

bersama ini terbukti dari para anak asuh sudah 

mendapatkan pendidikan, bimbingan dan 

pembinanaan dari pengurus. Manajemen 

pembinaan keagamaan pada Panti Asuhan 

Rumah Penyantun Muhammadiyah pertama 

dilakukan dengan proses perencanaan yang 

dimulai oleh para pengurus dan melakukan 

proses pengorganisasian didalam proses ini 

semua kegiatan pembinaan dilakukan meliputi 

membiasakan membaca AlQur’an, tekun 

melaksanakan sholat, berpakaian sopan sesuai 

dengan tuntunan ajaran islam dan rutin 

melaksanakan pengajian proses pelaksanaan 

pengurus Panti Asuhan Rumah Penyantun 



 

 

 
 

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam 

pelaksanaanyang efektif dan efisien. 

Diantaranya adalah para pengurus selalu 

mengawasi tingkah laku keseharian anak asuh 

supaya mereka dapat menjadi lebih baik dan 

selalu mengikuti aturan didalam panti. 

Terdapat Persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang.Adapun persamaan yaitu sama-

sama menggunakan sistem manajemen. Dan 

adapun perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu 

fokusnya Pembinaan Keagamaan Panti Asuhan 

(Studi Panti Asuhan Rumah Penyantun 

Muhammadiyah Kota Banda Aceh). Sedangkan 

penelitian sekarang terfokus Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan karakter Tanggung 



 

 

 
 

jawab dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo.  

B. KAJIAN TEORI 

1. Manajemen pengasuhan. 

a. Pengertian Manajemen  

Manajamen berasal bahasa latin, yaitu dari 

asal kata manus yang berarti tangan dan agere yang 

berarti melakukan. kata- kata itu digabung menjadi 

kata kerja managere yang artinya manangani. 

managere diterjemahkan kedalam bahasa inggris 

dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata 

benda management, dan manager untuk orang yang 

melakukan kegiatan manajemen. 

akhirnya,management diterjemahkan kedalam 

bahasa indonesia menjadi mengatur atau 



 

 

 
 

pengelolaan.
7
Manajemen juga sering diartikan 

sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai 

ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen 

dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang 

sistematik berusaha memahami mengapa dan 

bagaimana orang bekerja sama.
8
 

Manajemen Pendidikan dapat didefinisikan 

sabagai seni dan ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan untuk mewujutkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik sacara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliaan diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

                                                           
7
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan(Jakarta; Bumi Aksara, 2006), 3. 
8
Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan 

Aplikasi (Yogyakarta: Teras, 2009), 6-10. 



 

 

 
 

bangsa dan negara. manajemen pendidikan dapat 

pula didefinisikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara efaktif dan efisien.
9
 

Selanjutnya di bawah ini dijelaskan 

beberapa pendapat dari para ahli yang menjelaskan 

tentang manajaemen 

Managemen menurut parker, 2000 ialah 

seni melaksanakan pekerjaan melalui orang- orang 

( tha art of getting things done through people). 

Meskipun banyak definisi menejemen yang telah 

diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan 

pendekatannya masing- masing, seperti barnard 

(1996), Terry(1960) dll. tetapi esensi manajemen 

                                                           
9
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, 

7. 



 

 

 
 

dapat dipandang, baik sebagai proses (fungsi) 

maupun sebagai tugas. 

Sondang Palan Siagian berpendapat bahwa 

“Manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama 

antara dua orang tua atau lebih yang didasarkan 

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang ditentukan sebelumnya”. John M. Pfiffner 

berpendapat  Management is concerned with the 

direction of these individuals and functions to 

achieve ends previously determined. (manajemen 

adalah berhubungan dengan pengarahan orang dan 

fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
10

 

Menurut Terry dan Franklin, Manajemen 

adalah satu proses yang terdiri dari aktivitas 

                                                           
10

Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi Dan 

Aplikasi, 10-11. 



 

 

 
 

perencanaan, pengaturan, penggerakan dan 

pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan 

dan memenuhi sasaran hasil yang diwujudkan 

dengan penggunaan manusia dan sumber daya 

lainnya. (Management is the process of designing 

and maintaining an environment in which 

individuals, working together in grups, efficiently 

accomplish selected aims). Manajemen terkait 

dengan kejelasan tujuan atau sasaran dankesiapan 

sumber daya serta bagaimana proses-proses 

mewujudkan tujuan ini.
11

 

Hersey dan Blanchard, dikutip Syafaruddin 

mengemukakan manajemen adalah proses bekerja 

sama antara individu dan kelompok serta sumber 

daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi 

                                                           
11

Jejen Musfah, Manajemen pendidikan Teori, Kebijakan dan 

Praktik, (Jakarta : Kencana, 2017), 2. 



 

 

 
 

adalah sebagai aktivitas  manajemen. Dengan kata 

lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam 

wadah sebuah sebuah organisasi, baik organisasi 

bisnis, pemerintahan, sekolah, industri, rumah sakit 

dan lain-lain.
12

Peter Drucker juga menyebutkan 

tugas pokok manajmen meliputi dua sisi yang 

saling terkait, yaitu produksi (production) dan 

inovasi (innovation).
13

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan 

pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan 

                                                           
12

Kompri, Manajamen Sekolah Teori & Praktik(Bandung: Al 

Fabeta, 2014), 2.  
13

Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 42.  



 

 

 
 

bersama dengan memberdayakan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainya.
14

 

b. Fungsi manajemen 

Di dalam proses manajemen digambarkan 

fungsi-fungsi manajemen secara umum yang 

ditampilkan ke dalam perangkat organisasi dan 

mulai dikenal dengan teori manajemen klasik. Para 

ahli manajemen mempunyai perbedaan pendapat 

dalam merumuskan proses manajemen 

sebagaimana penjelasan berikut: 

Menurut Skinner, fungsi manajemen 

meliputi :planning,organizing, staffing, directing 

and controlling. Menurut George R. 

Terry:planning(perencanaan),organizing(pengorga

nisasian),actuating(penggerakan), controlling 

                                                           
14

Mulyono, Manajemen Administrasi & OrganisasiPendidikan 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 16. 



 

 

 
 

(pengendalian). Menurut Koont O’ Donnel and 

Niclener: planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian),staffing(penyusunanpegawai), 

directing (pemberianbimbingan),controlling 

(pengendalian). 

Berdasarkan proses manajemen 

sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli 

tersebut di atas, para pakar manajemen pada era 

sekarang mengabstraksikan proses manajemen 

menjadi 4 proses, yaitu: planning, organizing, 

actuating, controlling (POACH).
15

 

1) Planning atau perencanaan 

Perencanaan adalah proses kegiatan 

rasional dan sistemik dalam menetapkan putusan. 

Kegiatan atau langkah-langkah yang akan 

                                                           
15

Mulyono, Manajemen Administrasi & OrganisasiPendidikan, 29-

32.
 



 

 

 
 

dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha 

mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien.
16

Merencanakan pada dasarnya menentukan 

kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai 

sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan.
17

 

Dalam perencanaan dijelaskan tentang 

langkah-langkah perencanaan yang meliputi: 

a) Memilih sasaran (tujuan) organisasi      

b) Sasaran (tujuan) ditetapkan untuk setiap sub-

unit organisasidivisi, departemen, dan 

sebagainya. 

                                                           
16

Ibid., 25 
17

Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 49. 



 

 

 
 

c) Program ditentukan untuk mencapai tujuan 

dengan cara yang sistematik (tentunya dengan 

mempertimbangkan kelayakan program 

tersebut). 

Selanjutnya dalam perencanaan prosesnya 

meliputi: 

a) Merumuskan tujuan yang jelas. 

b) Mengidentifikasi dan menganalisis data terkait 

dengan masalah. 

c) Mencari dan menganalisis alternatif 

pemecahan masalah. 

d) Mengomparasikan alternatif yang ditemukan, 

antara alternatif yang tepat guna, dan praktis. 

e) Mengambil keputusan. 

f) Menyusun rencana kegiatan. 

Sedangkan aspek perencanaan meliputi: 

a) Senantiasa future oriented. 



 

 

 
 

b) Disajikan untuk mencapai tujuan. 

c) Sebagai usaha menjabarkan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada masa yang akan 

datang. 

d) Kegiatan yang mengidentifikasi sumber-

sumber yang dapat Menunjang pelaksanaan 

kegiatan. 

e) Merupakan kegiatan mempersiapkan sejumlah 

alternatif. 

Sedangkan prinsip-prinsip perencanaan 

meliputi:
18

 

a) Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. 

b) Mempertimbangkan efisiensi 

c) Praktis dapat dilaksanakan. 

d) Mempertimbangkan sumber daya yang ada. 
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Mulyono, Manajemen Administrasi & OrganisasiPendidikan 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009),  26.  



 

 

 
 

e) Komperehensif: berwawasan luas 

f) Intregeted: terpadu dengan semua komponen 

terkait. 

g) Berorientasi ke masa depan. 

h) Fleksibel: mudah disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan. 

i) Mengikutsertakan komponen-komponen 

terkait. 

j) Jelas: tidak menimbulkan interpretasi ganda. 

2 Organizing (pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah menyusun 

hubungan perilaku yang efektif antarpersonalia, 

sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien 

dan memperoleh keputusan pribadi dalam 

melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan 



 

 

 
 

yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran 

tertentu.
19

 

Pengorganisasian juga dapat dikatakan 

lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah 

sistem manajamen. Pengorganisasian bisa 

dikatakan sebagai “urat nadi” bagi seluruh 

organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, 

pengorganisasian sangat berpengaruh terhadap 

berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, 

termasuk di dalamnya lembaga pendidik. Fungsi 

pengorganisasian ini terutama memang terkait 

dengan kompenen manusianya (man). Akan tetapi, 

terkait dengan komponen keuangan dan 

sumberdaya yang lain. Misalnya, keharmonisasian 

hubungan antarkaryawan, antarguru, dengan tenaga 
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Didin Kurniadin &Imam Machali, Manajemen Pendidikan 

Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Bandung: AR Ruzz Media, 

2013), 129.  



 

 

 
 

administrasi, akan memegang peranan penting 

untuk meningkatkan kinerja organisasi.
20

 

Langkah-langkah dalam pengorganisasian 

meliputi beberapa hal berikut: 

a) Memahami tujuan institusional. 

b) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan dalam usaha mencapai tujuan 

institusional. 

c) Kegiatan yang serumpun (sejenis) 

dikelompokkan dala satu unit kerja. 

d) Menetapkan mpersonal (jumlah dan 

kualifikasinya) setiap unit kerja. 

e) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, 

tanggung jawab setiap unit kerja. 

f) Menentukan hubungan kerja antar unit. 
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Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah, 44.  



 

 

 
 

3 Actuating (menggerakkan) 

Actuating adalah upaya untuk 

menggerakkan atau mengarahkantenaga kerja (man 

power) serta mendaya gunakan fasilitas yang ada 

yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan 

secara bersama.Actuatingatau disebut juga 

“gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan 

seorang manager untuk mengawali dan 

melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur 

perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-

tujuan dapat tercapai.
21

 

Actuatingatau penggerak dalam organisasi 

juga biasa diartikan sebagai keseluruhan proses 

pemberian motif bekerja kepada para bawahan 

sedemikian rupa sehingga mereka bekerja sungguh-

                                                           
21

george R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), 17.  



 

 

 
 

sungguh demi tercapainya tujuan organisasi. Fungsi 

penggerakan ini menempati posisi yang penting 

dalam merealisasikan segenap tujuan organisasi.
22

 

Menurut Terry Penggerakan  (Actuating). 

Ialah merangsang anggota-anggota kelompok 

melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan 

kemauan yang baiik. Tugas penggerak dilakukan 

oleh pemimpin. Oleh karena itu kepemimpinan 

kepala sekolah mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menggerakkan personal sekolah 

melaksanakan program kerjanya.
23 

Menurut Keith Davis actuating ialah 

kamampuan membujuk orang-orang mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh 
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Didin kurniadin danImam Machali, Manajemen Pendidikan 

Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan, 287. 
23

Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan(Bandung: Al Fabeta, 2013), 60.  



 

 

 
 

semangat. Menggerakkan dalam organisasi 

lembaga adalah merangsah anggota dan personal 

lembaga lainnya melaksanakan tugas-tugas dengan 

antusias dan kemauan yang baik untuk mencapai 

tujuan dengan penuh semangat. 

Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang 

yang mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain di dalam 

kerjanya dengan menggunakan kekuasan. 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan 

dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Semakin 

banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia 

bagi pemimpin, akan semakin besar potensi 

kepemimpinan yang efektif.
24
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4 Controlling (pengawasan) 

Pengawasan (Controlling) adalah proses 

pengamatan pelaknsanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.
25

Controlling (mengawasi) dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula.
26

 

Adapun fungsi controlling ini meliputi 

empat kegiatan meliputi: 
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a) Menentukan standar prestasi. 

b) Mengukur prestasi yang telah dicapai selama 

ini. 

c) Membandingkan prestasi yang telah dicapai 

dengan standar prestasi. 

d) Melakukan perbaikan jika ada penyimpanan 

dari standar prestasi yang telah ditentukan, dan 

kemudian kembalilagi ke fungsi perencanaan 

untuk periode berikutnya.
27

 

Adapun prinsip-prinsip pengawasan yang 

perlu diperhatikan menurut Massie meliputi: 

a) Tertuju pada strategis sebagai kunci sasaran 

yang menentukan keberhasilan. 

b) Pengawasan harus menjadi umpan balik 

sabagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. 
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c) Harus fleksibel dan responsif terhadap 

perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. 

d) Cocok dengan organisasi pendidikan misalnya 

organisasi sebagai sistem terbuka.  

e) Merupakan kontrol diri sendiri. 

f) Bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di 

tempat pekerja  

g) Mempehatikan hakikat manusia dalam 

mengontrol para personal pendidikan.
28

 

c. Pengertian pengasuhan 

pengasuhan merupakan bagian dari proses 

pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik 

dan metode yang menitik beratkan pada kasih 

sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari 

orang tua. pengasuhan tidak akan terlepas dari 

                                                           
28

Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan, 65.  



 

 

 
 

adanya sebuah keluarga. Keluarga dibagi menjadi 

dua macam, yaitu “ keluarga inti” ( terdiri dari ayah 

dan ibu bersama anak-anaknya) dan“ keluarga 

luas” (yang meliputi kerabat dekat dengan baik dari 

ayah maupun ibu, seperti nenek, kakek, paman, dan 

bibi).
29

 

Dalam lingkungan keluarga ini, ada 

beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa 

apa keluarga itu harmonis atau tidak? Karakteristik 

ini nantinya bisa mempenggaruhi pengasuhan yang 

diterapkan oleh keluarga tersebut. Karakteristik 

tersebut di antaranya kehidupan beragama yang 

baik dalam keluarga, mempunyai waktu untuk 

berkumpul keluarga bersama, saling menghargai 

antara sesama anggota keluarga, mempunyai sense 
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of belonging( rasa memiliki) terhadap keluarga 

tersebut dari masing-masing anggota keluarga, dan 

bila terjadi permasalahan dalam keluarga maka 

dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif. 

Sementara hetherington & parke (1999) 

menjelaskan bahwa pola asuh orang tua diartikan 

sebagai suatu interaksi antara orang tua dengan dua 

dimensi perilaku orangtua.Dimensi pertama 

hubungan emosional antara orangtua dengan anak. 

Lingkungan pola asuh demokratis orang tua yang 

sehat bagi psikis individu ditentukan pula oleh 

faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan 

aman, dan kehangan yang diperoleh anak melalui 

pemberian perhatian, pengertian dan kasih sayang 

orang tuanya. Dimensi kedua adalah cara-cara 

orang mengontrol perilaku anaknya.Kontral yang 



 

 

 
 

dimaksud disini adalah disiplin.Disiplin mencakup 

tiga hal, yaitu peraturan, hukuman, dan hadiah. 

Pengasuhan adalah suatu sikap yang 

dilakukan orang tua, yaitu ayah dan ibu dalam 

berinteraksi dengan anaknya, bagaimana cara ayah 

dan ibu memberikan disiplin, hadiah, hukuman, 

pemberian perhatian, dan tanggapan-tanggapan lain 

berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak, 

ini karena ayah dan ibu merupakan modal awal 

bagi anak dalam berhubungan dengan ornag lain.
30

 

Adapun pengasuhan adalah sebuah proses 

mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung 

anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan 

beragam aspek perkembangan lainnya. Pengasuhan 

juga disebut juga dengan  parenting(pola asuh 
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anak), dan di dalam mengasuh atau mendidik anak 

bisa menggunakan pola asuh quantum parenting. 

Quantum parenting adalah pola dan prinsip 

yang dapat mempengaruhi masa depan anak 

dengan pendidikan yang berpegang teguh pada 

nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Perubahan 

pola dalam menggunakan quantum parenting dapat 

dijadikan pedoman bagi para orang tua untuk 

memberikan perbedaan dalam pengasuhan yang 

dilandasi oleh spirit membangun generasi paripurna 

dan keluarga ideal bagi masa depan bangsa ke 

depan.
31

 

Sebagaimana dikutip oleh Baumrind 

pemeliharaan anak disebut parental control atau 

pola asuh.Tujuan dari pengasuhan adalah mendidik 

anak untuk menyesuaikan diri terhadap harapan 
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sosial yang layak dan dapat diterima. Sedangkan 

tujuan pola quantum parenting adalah tidak sekedar 

menawarkan strategi pemeliharaan anak dengan 

cara kuantum, tetapi juga sebagai pedoman bagi 

orang tua untuk menaruh perhatian lebih kepada 

anak merekaagar mendapatkan kasih sayang dan 

ketulusan cinta di dalam menjalani kehidupan 

keluarga. 

Jadi dari beberapa uraian diatas mengenai 

manajemen dan juga  Pengasuhan, maka dapat 

disimpulkan bahwasannya manajemen Pengasuhan 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota suatu organisasi dan suatu lembaga dan 

pengguna sumber daya atauyang lainnya.yang 

berkaitan dengan pengasuhan yang diterapkan oleh 

organisasi maupun oleh lembaga tersebut guna 



 

 

 
 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan 

demikian berbicara tentang manajemenPengasuhan 

yang ada di panti asuhan adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh segenap para 

pengasuh dan pengurus panti asuhan yang 

berkaitan dengan bagaimana merawat, mengasuh 

dan mendidik terhadap anak asuhnya yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Karakter tanggung jawab dan kemandirian 

a. Pengertian karakter 

Kata karakter berasal dari kosa kata inggris 

character artinya perilaku. Selain character, kata 

lain yang berarti tingkah laku adalah attitude. 

Secara umum attitude dapat kita bedakan atas dua 



 

 

 
 

jenis.Attitude yang baik, kita sebut ‘karakter’, 

attitude buruk kita katakana ‘tabiat’.
32

 

Secara harfiah karakter artinya “ kualitas 

mental atau moral. Kekuatan moral, nama atau 

reputasi. Menurut Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain, tabiat, watak, berkarakter 

artinya mempunyai watak, mempunyai 

kepribadian.
33

 

Hermawan Kartajaya mengemukakan 

bahwa karaktrer adalah “ ciri khas” yang dimiliki 

oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut 

adalah “asli” dan mengakar pada kepribadian benda 
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atau individu tersebut, dan merupakan “mesin” 

yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, 

bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.  

Dari berbagai pengertian tersebut dapat 

dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian 

khusus yang menjadi pendorong dan pengerak, 

sarta yang membedakan dengan individu yang lain. 

Seseorang dapat dikatan berkarakter jika telah 

berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya.
34

 

b. Pengertian tanggung jawab  
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Tanggung Jawab (responsibility) adalah 

suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau 

menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan ( 

yang diberikan oleh seseorang, atau atas janji atau 

komitmen sendiri) yang harus dipenuhi seseorang, 

dan yang memiliki konsekuen hukuman terhadap 

kegagalan. Seseorang yang bertanggung jawab 

dapat diandalkan untuk melakukan upaya yang kaut 

untuk melakukan tugasnya dan untuk menghormati 

komitmen. Jika seseorang bertindak secara 

bertanggung jawab, orang lain tahu bahwa orang 

ini teguh dan dapat diandalkan. 
35

 

Tanggung jawab menurut kamus umum 

Bahasa Indonesia adalah ‘keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-
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apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan 

sebagainya).Tanggung jawab adalah kesadaran 

manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang 

disengaja maupun yang tidak di sengaja. 
36

 

Orang yang bertanggung jawab bukanlah 

orang yang selalu menjadi korban dari berbagai 

tindakan, juga tidak menyalahkan dan 

melamparkan kepada pihak lain, melainkan 

menghadapi berbagai persoalan dengan mengkaji, 

menelaah, dan mencari solusi terbaik dengan 

melibatkan berbagai kompenen untuk 

menyelesaikan berbagai permasalah yang timbul. 

Orang yang bertanggung jawab juga selalu berbuat 

dengan memberi contoh terbaik kepada orang lain, 

oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab 
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selalu menyelesaikan pekerjaan yang diawalinya, 

tidak menyerahkan pada keadaan, tidak 

mengatakan itu bukan tugas saya, bukan pekerjaan 

saya, atau mungkin itu tidak legal dan lain 

sebagainya.
37

 

Dengan demikian, karakter tanggung jawab 

yang perlu dimiliki dan ditanamkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

a) Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 

b) Selalu menunjukan ketekunan, kerajinan, dan 

terus berusaha. 

c) Selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya 

dan orang lain. 

d) Selalu disiplin dan mengontrol diri dalam 

keadaan apa pun. 
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e) Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir 

sebelum bertindak. 

f) Mempertimbangkan dan memerhitungkan 

semua konsekuensi dari perbuatan. 

 

c. Pengertian Kemandirian 

Kata “Kemandirian” berasal dari kata dasar 

“diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran 

“an”, kemudian membentuk satu kata keadaan 

pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas 

dari pembahasan tentang perkembangan diri itu 

sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut 

dengan istilah Self, karena diri itu merupakan inti 

dari kemandirian. 
38

 

Kemandirian pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung 
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lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia. 

Bisa saja seorang anak sudah memilki sifat mandiri 

karena proses latihan atau karena faktor kehidupan 

yang memaksanya untuk menjadi mandiri. Tetapi 

tidak jarang seorang yang sudah dewasa, tetapi 

tidak juga bisa hidup mandiri.Ia selalu tergantung 

kepada orang lain. 
39

 

Menurut Erikson kemandirian adalah suatu 

usaha untuk melepaskan diri dari orangtua dengan 

maksud untuk menemukan dirinya melalui proses 

mencari identitas ego, yaitu merupakan 

perkembangan ke arah individualitas yang mantap 

dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai 

dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, 

kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 
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bertanggung jawab, mampu menahan diri, 

membuat keputusan-keputusan sendiri, serta 

mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari 

orang lain
.40 

Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat 

yang harus dibentuk oleh orang tua dalam 

membangun kepribadian anak-anak mereka.Anak 

yang amandiri adalah anak yang aktif, independen, 

kreatif, kompeten, dan spontan.Dengan demikian, 

orang yang mandiri adalah orang yang cukup diri 

(self-sufficient).Yaitu orang yang mampu berpikir 

dan berfungsi secara independen, tidak 

memperlukan bantuan orang lain, tidak menolak 

resiko dan bisa memecahkan masalah, bukan hanya 
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khawatir tentang masalah-masalah yang 

dihadapinya.
41 

Berkaitan dengan sifat mandiri ini menarik 

menyimak pendapat ulam terkenal, Abbas Muhmud 

al-‘Aqqad.Beliau mengatakan bahwa manusia Al-

Qur’an adalah manusia abad ke-20.Kedudukan 

manusia abad ke-20 lebih serasi dan lebih kukuh 

dari pada abad-abad sebelumnya.Pendapat Al-

Aqqad ini memang tidak secara langsung menunjuk 

pada sifat mandiri.Beliau menjelaskan tentang 

tantangan kehidupan sekarang ini yang menuntut 

setiap orang untuk berjuang agar eksis dalam 

menghadapi tantangan kehidupan yang kian 

kompleks. 
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Jadi dari pengertian karakter tanggung 

jawab dan kemandirian adalah suatu moral, akhlak 

atau budi pekerti seorang anak yang merupakan 

kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

pengerak, dalam bertanggung jawab atas suatu 

tugas atau kewajiban seseorang dalam melakuan 

tugasnya dengan penuh komitmen dan konsisten. 

Dan seorang yang bertanggung jawab biasanya 

selalu burupaya untuk mandiri dalam suatu hal 

apapun dan selalu sikap dewasa dalam 

menyelesaikan masalah apasaja yang dihadapinya. 

seorang anak sudah memilki sifat mandiri biasanya 

sudah memulai proses latihan dari kecil atau karena 

faktor kebiasaan dalam kehidupannya yang 

memaksanya untuk menjadi mandiri dalam 

menyelesaikan tugas-tugas secara independen.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 



 

 

 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan 

berdasarkan perspetif konstruktif (misalnya, makna-

makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-

nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk 

membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau 

berdasarkan perspektif partisipator. Dengan kata lain 

penelitian kualitatif bermaksud menggali makna prilaku 

yang berbeda dibalik tindakan manusia”. 
42

 

Ada 6 macam metode penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, 

studi kasus, teori grounded, penelitian interaktif, 

penelitian okologikal dan penelitian masa depan.
43

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
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studi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan 

memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok atau situasi.
44

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
45

 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang 

lain sebagai penunjang.  

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan 
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Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo. 

Tepatnya di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kauman, 

Kecamatan Ponorogo, Kab Ponorogo. Peneliti 

melakukan penelitian di lembaga tersebut karena 

ketertarikan untuk lebih mengetahui manajemen 

pengasuhan yang diterapkan terhadap pembentukan 

karakter tanggung jawab dan kemandirian anak. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen danlainnya. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi 

kedalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, 

dan statistik.
46

 

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari: 
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a) Ketua panti asuhan 

b) Pengurus panti asuhan 

c) Anak asuh panti 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik. apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan di observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh peneliti atau tentang subyek). 

a. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 



 

 

 
 

sebagai pengaju / pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan 

itu.
47

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.  

Wawancara dapat dilakukan secar terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon. 

a) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 
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telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh.  

b) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
48

wawancara tidak terstruktur sering juga 

disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, 

wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah dua wawancara yaitu wawancara 
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secara terstruktur dan tidak terstruktur tergantung 

penggunaan peneliti. artinya ketika seorang peneliti 

ingin memperoleh data/dokumen lembaga maka 

pengumpulan data telah disiapkan penelitian berupa 

instrumen ketika  pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang ruang lingkup panti dan supaya 

peneliti lebih mengetahui budaya kultur di panti. Dalam 

penelitian ini narasumber (informan) adalah Kepala 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo, Pengasuh Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo, 

Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo. 

b. Teknik observasi 



 

 

 
 

Observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti.
49. 

dari segi proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan.  

a) Observasi Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau 

yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka duka. Dengan observasi partisipan ini, maka data 

yang diperoleh akan lebih lengkap, taham, dan sampai 
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mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku 

perilaku yang nampak. 

b) Observasi Non Partisipan  

Kalau dalam observasi partisipan peneliti 

terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang 

sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan 

seorang peneliti tidak terlibat langsung dan hanya 

sebagai pengamat independen. Dalam observasi 

nonpartisipan ini seorang peneliti tidak bisa 

mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai 

pada tingkat maknanya.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi 

dengan menggunakan observasi nonpartisipan artinya 

seorang peneliti tidak terlibat langsung dan hanya 



 

 

 
 

sebagai pengamat independen saja.
50

. Observasi ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

proses Manajemen Pengasuhan Terhadap Pembentukan 

Karakter Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anak Di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan Ponorogo. 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
51

 

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara 
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204. 
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Ibid.  



 

 

 
 

dokumentasi ini dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data Sejarah berdirinya Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo, 

Visi dan misi, Letak geografis, Struktur pengurus, 

Dahlan Ponorogo, Data pengurus dan anak asuh, 

Keadaan pengasuh dan anak asuh, dan Keadaaan sarana 

prasarana Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format 

transkip dokumentasi. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 



 

 

 
 

 Teknik analisis data adalah proses yang 

dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan 

dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah 

dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik 

pengumpulan data lainnya. Teknik analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles Huberman.
52. 

Konsepnya secara singkat akan kami terangkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut : 
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Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Kesimpulankesimpulan

: Penarikan/Verivikasi 



 

 

 
 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
53

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 
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penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data 

reduction, data display, dan data conclusion/ 

verivication.
54

 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
55

. 

b. Data Display ( penyajian data) 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 338. 



 

 

 
 

Setelah data diredaksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Kalau data penelitian 

kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data terorganisasikan,tersusun dalampola 

hubungan,sehingga akan semakin mudah difahami. 

56
 

c. Conclusion Drawing Verification (penarikan 

kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masuh bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapanganmengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
57

 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas), 

keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data).
58

Dalam penelitian ini 
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penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. 

1. Pengamatan yang Tekun  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.
59

 Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo.. 

2. Triangulasi 
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pendamping terhadap data itu.
60

Triangulasi 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.  

Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan.Triangulasi yang penulis 

gunakan ada dua jenis, yaitu triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber.Triangulasi Sumber yaitu untuk 

menguji kredinilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Misalnya, untuk menguji kredibilitas data 

tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke 
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guru, teman murid yang bersangkutan dan orang 

tuanya. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang beda. Misalnya, data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, 

atau kuesioner.
61

 

Dimana penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama yang 

dinamakan triangulasi teknik. Sedangkan triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari 

sumberyang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

observasi pasif, wawancara semi trestruktur, dan 
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dokumentasi. Tujuan dari triangulasi adalah untuk 

mengecek data-data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi agar data yang diperoleh valid.  

8. Tahap-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 1) 

tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan meyangkut 

persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 



 

 

 
 

sambil mengumpulkan data; 3) tahap analisis data, yang 

meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; 

(4) tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 



 

 

 
 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri “Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo” sebelum berdiri sendiri 

merupakan Asrama Putri Panti Asuhan 

Muhammadiyah Ponorogo (PAMP),  yang panti 

tersebut diprakarsai oleh Bapak Karsodiwiryo pada 

tanggal 22 Pebruari 1992 dibawah pengelolaan 

Pimpinan PKU bagian Asuhan Yatim Piatu / Miskin 

Cabang Muhammadiyah Ponorogo. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kepala Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo Budi Cahyanto: 

Bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo sebelum 

berdiri sendiri merupakan Asrama Putri 

Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo 

(PAMP), yang mana panti tersebut 



 

 

 
 

diprakarsai oleh Bapak Karsodiwiryo pada 

tanggal 22 Pebruari 1922 dibawah 

pengelolaan Pimpinan PKU bagian Asuhan 

Yatim Piatu / Miskin Cabang 

Muhammadiyah PonorogoPonorogo di 

amanatkan kepada Pimpinan Cabang 

Pemuda Muhammadiyah Ponorogo.
62

 

 Pada tanggal 1 November 2002 oleh 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo 

dengan surat keputusan nomor 085/SK.PCM-

Po/I.a/2002 Pengelolaan Panti Asuhan 

Muhammadiyah Ponorogo di amanatkan kepada 

Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah 

Ponorogo.Seiring dengan perkembangan Panti 

Asuhan  Muhammadiyah Ponorogo dari tahun 

ketahun maka untuk memudahkan pembinaan dan 

pengelolaan, maka Pimpinan Cabang Pemuda 

Muhammadiyah Ponorogo melalui SK no. 

1.5/19/1428 tanggal 01 Februari 2007 memutuskan 
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untuk Asrama Putri Panti Asuhan Muhammadiya 

Ponorogo yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 44 

Ponorogo dinyatakan berdiri sendiri dengan nama 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri “Nyai Ahmad 

Dahlan” Ponorogo.  

2. Letak Geografis 

Lembaga kesejahteraan sosial anak Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Ponorogo merupakan panti asuhan yang berada di 

bawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

(PCM) Ponorogo Kota, yang mana di dalam 

pengelolaannya diserahkan kepada Pimpinan 

Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) 

Ponorogo Kota.Panti asuhan ini berlokasi di 

kelurahan kauman kecamatan ponorogo kabupaten 

ponorogo. Lokasinya sangat strategis karena berada 

di tengah kota, yakni tepatnya sebelah barat Aloon-



 

 

 
 

aloon Ponorogo dan mudah dijangkau berada di 

jalan Imam Bonjol No. 44 ponorogo.
63

 

Untuk lebih jelasnya tentang letak geofrafis 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo adalah: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Masjid 

Agung Jami’ Ponorogo dan SMK 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

b) Sebelah timur berbatasan dengan rumah 

penduduk ,pertokoan dan aloon-aloon 

ponorogo 

c) Sebelah selatan berbatasan dengan 

rumah penduduk 

d) Sebelah barat berbatasan dengan bengkel 

LAS dan rumah penduduk. 
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3. Visi dan Misi 

a. VISI : Menjadikan Panti Asuhan 

Muhammadiyah mencetak kader persyarikatan 

yang berguna bagi agama bangsa & negara, 

Serta dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai 

dengan Al-Qur’an & Al-Hadist sehingga dapat 

menjadi tauladan dalam kehidupan sehari–hari   

b. MISI :  

1) Menyelenggarakan pendidikan keagamaan 

yang berorientasi pada akhlaq yang mulia. 

2) Mengembangkan pola pikir yang kritis 

untuk peka terhadap permasalahan-

permasalahah yang timbul. 

3) Melakukan program kegiatan pendidikan 

dan ketrampilan bagi para santri asuh. 



 

 

 
 

4) Melaksanakan program pendidikan yang 

berbasis pada kecakapan hidup.
64

 

Adapun tujuan dari Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo Adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk manusia Muslim yang taat 

menjalankan ajaran syariat agama Islam, cakap, 

percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, bangsa 

dan negaranya serta berguna bagi 

masyarakatnya. 

2) Memperteguh iman dan taqwa, menggembirakan 

dan memperkuat ibadah serta mempertinggi 

akhlak dengan landasan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Menggerakkan dan menghidup 

suburkan amal tolong - menolong dalam 
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kebajikan, dalam bidang-bidang sosial, 

keagamaan, pengembangan masyarakat dan 

kesejahteraan sosial. 

3) Bersama pemerintah berperan aktif dalam 

mensukseskan program wajib belajar sampai 

jenjang yang lebih tinggi  sesuai dengan 

pancasila dan undang – undang dasar 1945 

Khususnya pasal tentang pendidikan yakni pasal 

31 dan 34. 

4. Data Anak Asuh  

Perlu diketahui bahwasannya Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo dari tahun ke tahun menerima anak asuh 

baru dan anak asuhnya mayoritas masih duduk di 

sekolah tingkat menengah pertama (MTs) dan 



 

 

 
 

sebagian menengah tingkat atas (MA / SMA).
65

 

Pada tahun ajaran 2018/2019 jumlah anak asuhnya 

adalah sebanyak 30 anak asuh. 

5. Keadaan Sarana Prasarana 

Suatu lembaga panti asuhan tentunya 

menginginkan bahwa seluruh kegiatan ataupun 

aktivitas di panti asuhan berjalan dengan lancar dan 

baik. Hal ini tentunya harus juga didukung dengan 

fasilitas dan sarana prasarana yang sebaik mungkin. 

Hal tersebut bertujuan supaya dapat menunjang 

untuk kelancaran dalam mengasuh anak asuhnya 

dan juga menunjang untuk kegiatan 

pembelajarannya. Untuk lebih jelasnya sarana 

prasarana PantiAsuhan Muhammadiyah Putri Nyai 
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Ahmad DahlanDahlan Ponorogo dapat dilihat di 

transkip observasi.
66

 

 

B. Analisis Data Khusus 

1. Perencanaan ManajemenPengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo adalah lembaga yang bergerak dalam 

bidang sosial yang mana lembaga ini bernaung di 

bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo 

Kota yang dalam pengelolaannya diserahkan 
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kepada Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah 

Ponorogo Kota. Panti asuhan ini juga telah terdaftar 

di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan telah 

memiliki akta notaris. Berkaitan dengan 

perencanaan program pengasuhan dalam 

membentuk karakter tanggung jawab dan 

kamndirian anak asuh maka panti asuhan ini 

memulainya dengan cara penyusunan struktur visi 

dan misi panti asuhan. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Dewi Paradiba selaku bagian 

Bendahara sebagai berikut: 

Di dalam merencanakan program 

pengasuhan di panti asuhan untuk 

mengembangkan karakter tanggung jawab 

dan kemandirian anak langkah awal yang 

ditempuh adalah dengan cara membuat visi 

dan misi panti asuhan yang akan dicapai.
67
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Hal ini juga dibenarkan oleh Dwi Tanto 

bahwa berkaitan dengan perencanaan program 

pengasuhan dalam pengembangan karakter 

tanggung jawab dan kemandirian dengan cara 

membuat visi dan misi panti asuhan yang akan 

dicapai.
68

 

Kemudian di dalam perencanaan program 

pengasuhan dalam pengembangan karakter 

tanggung jawab dan kemandirian langkah 

selanjutnya adalah dengan cara mendesain atau 

membuat suatu program pengasuhan yang mana 

program tersebut adalah dapat mengembangkan 

karakter tanggung jawab dan kemandiran. Hal 

tersebut seperti yang disampaikan oleh Dwi Tanto 

sebagai berikut: 
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Kaitannya dengan perencanaan program 

pengasuhan dalam pengembangan karakter 

tanggung jawab dan 

kemandirianselanjutnya adalah dengan 

membuat program pengasuhan.
69

 

 

 Beberapa rencana program pengasuhan 

yaitu pertama rencana progam pengasuhan jangka 

pendek. Kedua, rencana program pengasuhan 

jangka panjang. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dituturkan oleh Dewi Paradiba sebagai berikut: 

Di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan  Ponorogo ini mempunyai 

dua rencana program pengasuhan bagi anak 

asuh. Yaitu rencana program pengasuhan 

jangka pendek dan rencana program 

pengasuhan jangka panjang.
70

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Dewi 

Paradiba  bahwasannya perencanaan program 

pengasuhan yang ada di panti asuhan terdiri dari 

dua rencana program pengasuhan. Dua rencana 
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program tersebut yaitu, pertama rencana program 

pengasuhan jangka pendek. Kedua, rencana 

program pengasuhan jangka panjang. 

Selanjutnya di dalam perencanaan program 

pengasuhan ini bahwa semua pihak akan terlibat. 

Baik pengurus yang ada di dalam panti maupun 

pengurus yang berada di luar panti. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Dewi Paradiba sebagai 

berikut: 

Yang berperan dalam penyusunan 

perencanaan Program pengasuhan itu adalah 

seluruh pengurus panti asuhan, baik 

pengurus yang di dalam panti maupun di 

luar panti.
71

 

Di dalam penyusunan rencana program 

pengasuhan ini anak asuh tidak dilibatkan dalam 

menentukan rencana program apa saja yang 

direncanakan oleh panti asuhan. Hasil penyusunan 
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rencana program pengasuhan diputuskan oleh 

seluruh pengurus panti asuhan. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa 

rencana program pola pengasuhan di panti ini 

memiliki rencana program pengasuhan jangka 

panjang dan rencana program pengasuhan jangka 

panjang. Dan untuk mekanisme merencanakannya 

adalah dengan jalan musyawarah menemukan 

kesepakatan bersama. Seperti yang disampaikan 

Dwi Tanto sebagai berikut: 

Bahwa di dalam merencanakan apa yang 

akan dilaksanakan atau yang akan 

dijalankan dengan cara musyawarah untuk 

mencari kesepakatan bersama. Karena panti 

asuhan ini adalah sebuah lembaga dan tidak 

bisa memutuskan sendiri.
72

 

Di dalam penyusunan rencana program 

pengasuhan ini anak asuh tidak dilibatkan dalam 
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menentukan rencana program apa saja yang 

direncanakan oleh panti asuhan. Hasil penyusunan 

rencana program pengasuhan diputuskan oleh 

seluruh pengurus panti asuhan. 

Diantara rencana program pengasuhan 

dalam waktu jangka pendek adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan pengasuhan kepada 

anak asuh minimal sampai tingkat menengah 

pertama (SMP/MTs). 

b. Memberikan kegiatan-kegiatan Organisasi 

interent yang bernama Ikatan Santri Nyai 

Ahmad Dahlan yang dapat menumbuhkan 

karakter tanggung jawab dan kemandirian 

kepada seluruh anak asuh seperti: 

1) Mengadakan kegiatan muhadhoroh setiap 

malam ahad. 



 

 

 
 

2) Memberikan jadwal piket harian kepada 

seluruh anak asuh untuk latihan tanggung 

jawab. 

3) Mengikuti kegiatan pengajian keagamaan 

rutin bulanan. 

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

Dewi Paradiba selaku bagian bendahara seperti 

berikut: 

Memberikan pelayanan pengasuhan kepada 

anak asuh minimal sampai tingkat 

menengah pertama (SMP/MTs). Melibatkan 

anak dengan Organisasi interent yang 

bernama Ikatan Santri Nyai Ahmad 

Dahlan.
73

 

Sedangkan rencana program kepengasuhan 

jangka panjang   diantaranya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Memberikan pelayanan pengasuhan kepada 

anak asuh minimal sampai tingkat 

menengah atas dan sampai perguruan tinggi. 

b. Memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyalurkan bakat dan juga kemampuan 

anak yang sudah lulus dengan memberikan 

life skills (ketrampilan) berupa ketrampilan 

menjahit dan bordir. 

c. Memberi kesempatan kepada anak yang 

mempunyai kemampuan dalam mengajar 

atau mendidik anak di TK. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dewi 

Paradiba seperti berikut: 

Memberikan pelayanan pengasuhan kepada 

anak asuh minimal sampai tingkat 

menengah atas dan sampai perguruan tinggi. 

Memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyalurkan bakat dan juga kemampuan 

anak yang sudah lulus dengan memberikan 

life skills (ketrampilan) berupa ketrampilan 



 

 

 
 

menjahit dan bordir. Selain itu pihak panti 

juga menyalurkan kepada anak yang 

mempunyai kemampuan dalam mengajar 

atau mendidik anak di TK.
74

 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan 

bahwa berkaitan dengan perencanaan program 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo dengan cara membuat visi dan misi panti 

asuhan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara 

menyusun atau membuat program kerja 

pengasuhan yang terdiri dari dua program yakni 

program pengasuhan jangka pendek dan program 

pengasuhan jangka panjang. 

2. Pelaksanaan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 
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Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Berkaitan dengan pelaksanaan program 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

meliputi beberapa proses tahapan yaitu 

pengorganisasian, aktualisasi, dan terakhir adalah 

pengawasan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan Dewi Paradiba sebagai berikut: 

Di dalam pelaksanaan program pengasuhan 

ini mengikuti pedoman-pedoman yang ada. 

Tentunya harus ada pengorganisasiannya, 

aktualisasi dan pengawasan.
75

 

Dalam tahap pengorganisasian ini bahwa 

pihak pengasuh ataupun pengurus yang ada di 

dalam panti membuat seksi-seksi bidang sesuai 

dengan tugas dan perannya masing-masing. Dan 
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tiap-tiap seksi bidang ini mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Hal ini bertujuan 

supaya pengasuh dan juga pengurus harian lebih 

mudah dalam mengorganisir kegiatannya. Hal ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dewi 

Paradiba sebagai berikut: 

Pada tahap mengorganisir, khususnya 

pengurus harian atau pengurus yang ada di 

dalam panti membuat seksi-seksi bidang 

untuk mengkoordinir tanggung jawab di 

bidangnya masing-masing. Karena tidak 

memungkinkan semuanya dikoordinir oleh 

kepala panti asuhan.
76

 

Selanjutnya setelah pada tahap 

pengorganisasian, maka pada tahap selanjutnya 

ialah tahap actuating atau pelaksanaan. Pada tahap 

tindakan ini yang diperlukan adalah bukti. Bukti 

yang dimaksud adalah bahwa apa yang telah 

direncanakan dan yang diorganisir benar-benar 
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telah dilaksanakan. Seluruh seksi-seksi bidang 

menjalankan dan melaksanakan tugasnya masing-

masing. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dewi 

Paradiba sebagai berikut: 

Pada tahap aktualisasi atau tahap 

pelaksanaan ini kita memberikan bukti, 

bukti yang dimaksud adalah bahwa apa 

yang telah menjadi perencanaan ataupun 

rencana program pola pengasuhan telah 

dilaksanakan dan memberikan hasil yang 

baik kepada anak-anak panti.
77

 

Selanjutnya Dwi Tanto menambahi bahwa 

pada proses aktuating ini diperlukan yang namanya 

leading (memimpin). Karena tanpa adanya 

kerjasama antara yang memerintah dan yang 

diperintah maka tujuan yang diinginkan tidak akan 

tercapai. Dengan demikian di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan ini 

tingkat kerjasama antara pengurus ataupun 
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pengasuh yang ada di dalam panti dengan pengurus 

yang ada di luar panti berjalan dengan baik dan 

lancar.
78

 

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan 

program pengasuhan tahap yang dijalankan adalah 

controlling atau pengawasan. Pada tahap 

pengawasan ini sangat diperlukan dalam 

menjalankan program pengasuhannya, karena tanpa 

adanya pengawasan program pengasuhan tersebut 

tidak akan berjalan lancar. 

Dalam pengawasan di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan ini, 

bahwa pengasuh yang ada di dalam panti sangat 

berperan aktif di dalamnya. Karena pengasuh yang 

ada di dalam panti mengetahui keadaan anak 

asuhnya dan bisa mengawasi kegiatan ataupun 
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aktivitas anak dengan sepenuhnya. Pengasuh yang 

ada di dalam panti tentunya juga harus 

berkomunikasi dengan pengurus lainnya termasuk 

dengan seksi-seksi bidang yang ada. Sehingga 

program pola pengasuhan yang ada di panti asuhan 

ini berjalan dengan lancar. Seperti yang 

disampaikan oleh Dewi Paradiba sebagai berikut: 

Pengasuh yang ada di dalam panti berperan 

penuh dalam pengawasan anak asuhnya. 

Karena pengasuh yang ada di dalam panti 

mengetahui keadaan anak asuhnya dan bisa 

mengawasi setiap kegiatan ataupun aktivitas 

anak dengan sepenuhnya. Sehingga 

pengasuh yang ada di dalam panti sangat 

berperan dalam membentuk karakter anak 

dalam bertanggung jawab dan mandiri.
79

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Dwi 

Tanto bahwa dalam hal pengawasan yang berperan 

penuh adalah pengasuh yang ada di dalam panti. 

Karena yang tahu secara keseluruhan aktivitas anak 
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asuh. dilaksanakan para pengasuh mengawasi 

secara langsung kegiatan anak asuhnya, bila ada 

kesalahan langsung dinasehati dan mengingatkan.
80

 

Selanjutnya Budi Cahyanto selaku kepala 

panti asuhan menambahi bahwasannya konsep 

program pengasuhan berasal dari pemerintah (dinas 

sosial) akan tetapi pelaksanaan program 

pengasuhannya berdasarkan apa yang telah menjadi 

keputusan pihak panti asuhan.
81

 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan 

bahwa berkaitan dengan pelaksanaan program pola 

pengasuhan yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo melalui pengorganisasian membagi tugas 

para pengasuh ke dalam seksi bidang. Kemudian 
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dengan cara tindakan yakni memberikan bukti 

bahwa apa yang telah direncanakan dan yang 

diorganisir benar-benar telah dilaksanakan dan 

memberikan hasil yang baik kepada anak-anak 

panti. Selanjutnya yakni dengan melalui 

pengawasan yaitu mengawasi kinerja dari para 

pengurus apakah sudah berjalan dengan baik atau 

mungkin ada hambatan tetrtentu dalam 

melaksanakan tugasnya.  

3. Evaluasi Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo  

Di dalam melaksanakan suatu program 

maka tentunya sangat dibutuhkan sekali yang 

namanya evaluasi. Evaluasi ini tentunya sangat 



 

 

 
 

penting sekali guna untuk mengetahui sejauh mana 

program tersebut dilaksanakan dan memberikan 

penilaian terhadap program-program yang telah 

dilaksanakan.  

Ketika lembaga mempunyai manajemen 

yang baik maka akan memperoleh hasil yang baik 

pula. Meskipun kendala itu pasti ada, maka 

disinilah pentingnya evaluasi agar kesalahan 

ataupun kekurangan yang dimiliki oleh lembaga 

tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin 

dan mendapatkan solusi. 

Berkaitan dengan bagaimana evaluasi 

program pola pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan proses 

evaluasinya adalah dengan tiga tahap yaitu yang 

pertama, evaluasi program pengasuhan dengan 

melakukan musyawarah pengasuh intern saja. 



 

 

 
 

Kedua, evaluasi program pola pengasuhan dengan 

cara musyawarah bersama antara pengasuh yang 

ada di dalam panti dan seluruh pengasuh atau 

pengurus yang ada di luar panti. Ketiga, bahwa 

evaluasi program pola pengasuhan dilaksanakan 

dengan musyawarah bersama yang melibatkan 

orang tua wali santri asuh. Hal tersebut seperti yang 

peneliti lihat ketika melakukan dokumentasi di panti 

asuhan ketika ada kegiatan pertemuan antara 

pengurus panti dengan wali santri yang membahas 

tentang laporan pola pengasuhan yang dilaksanakan 

oleh panti asuhan.
82

Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Dewi Paradiba seperti berikut: 

Evaluasi yang dilaksanakan di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

ini dengan tiga langkah yaitu dengan cara 

musyawarah bersama yang hanya 

dilaksanakan oleh pengasuh yang di dalam 
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panti (intern). Kemudian dengan cara 

musyawarah bersama yang dilakukan oleh 

seluruh pengurus panti asuhan baik yang 

ada di dalam panti maupun pengurus yang 

di luar panti. Yang ketiga dengan cara 

musyawarah bersama dengan melibatkan 

orang tua wali santri asuh.
83

 

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Dwi 

Tanto bahwa di dalam memecahkan permasalahan 

ataupun untuk mencari solusi ketika ada program 

pola pengasuhan yang belum berjalan ataupun 

adanya kendala-kendala yang menghambat maka 

diperlukannya evaluasi bersama karena panti 

asuhan ini adalah suatu lembaga maka tidak bisa 

untuk memutuskan sesuai keinginanya sendiri.
84

 

Adapun mekanisme evaluasi program pola 

pengasuhan ini dilakukan dengan cara pengasuh 

yang ada di dalam panti mengadakan evaluasi 

pengasuhan setiap satu minggu sekali. Selanjutnya 
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apabila ada hal-hal yang sekiranya ada 

permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh 

pengasuh yang ada di dalam panti maka seluruh 

pengurus berusaha untuk mencari solusinya dengan 

musyawarah bersama setiap satu bulan sekali. Dan 

yang terakhir adalah mengajak musyawarah dengan 

orang tua wali santri asuh dalam menyelesaikan 

permasalahannya. Hal tersebut sesuai yang 

disampaikan oleh Dewi Paradiba seperti berikut: 

Mekanisme dari evaluasi program 

pengasuhan yang ada di panti dengan cara 

pengasuh dalam panti musyawarah satu 

minggu sekali. Kemudian musyawarah 

dengan pengurus luar panti satu bulan sekali 

dan yang terakhir mengajak musyawarah 

dengan orang tua wali santri.
85

 

Kemudian setelah program pengasuhan itu 

di evaluasi maka hasil dari program pengasuhan 

yang dijalankan sangat memberikan dampak yang 
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positif khususnya bagi anak asuh. Anak asuh 

semakin mempunyai karakter tanggung jawab dan 

kemandirian yang meningkat baik dari segi rasa 

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh 

pengasuh maupun dalam hal keseharian anak juga 

lebih mandiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Dewi Paradiba tentang anak asuh yang masih duduk 

di kelas IX MTs Muhipo sebagai berikut: 

masalah program pengasuhan yang 

diberikan oleh pengasuh sudah sangat baik, 

seperti membiaskan mencuci piring, 

menyapu halaman atau dalam, memasak, 

menata parkiran sepeda dll. yang mana itu 

semuanya bisa menjadikan anak menpunyai 

nila-nilai karakter tanggung jawab dan 

kemandirian. Ketika anak belum di panti  

mencuci baju saja masih dicucikan orang 

tua, akan tetapi sekarang semua sudah 

terbiasa dikerjakan sendiri.Alhamdulillah 

anak yang berada di panti ini bisa menjadi 

anak yang bertanggung jawab dan mandiri 

melalui bimbingan pengasuh yang ada 



 

 

 
 

didalam. Dan  masih banyak lagi manfaat 

dari program pengasuhan ini.
86

 

Hal ini juga dibenarkan oleh Dwi Tanto 

tentang anak asuh yang sekarang duduk di kelas XII 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai berikut: 

setelah anak asuh mendapatkan beberapa 

program pengasuhan dari para pengasuh 

seperti membiaskan mencuci piring, 

menyapu halaman atau dalam, memasak, 

menata parkiran sepeda dll. Dan juga 

mendapatkan arahan dan dorongan dari 

pengasuh/ustatazah tentang bagaimana agar 

selalu bertanggung jawab dan mandiri tidak 

selalu bergantung terhadap orang lain. Dan 

semakin hari semakin tertatanam dalam diri 

anak, bisa menjadikan diri anak sebagai 

seorang wanita yang bertanggung jawab dan 

bisa mandiri, dan Alhamdulillah dari 

pengasuhan seperti ini tentunya 

memberikan efek yang positif  khusunya 

bagi  pribadi anak-anak asuh sendiri..87 

Setelah program pola pengasuhan yang 

dijalankan di evaluasi dan programnya sangat 

memberikan dampak yang positif khususnya bagi 
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anak asuh. Anak asuh juga semakin mempunyai 

karakter tanggung jawab dan kemandirian. Maka 

langkah selanjutnua yaitu penyusunan laporan 

manajemen pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan ini. 

Agar lembaga panti asuhan mempunyai buku 

laporan Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, 

Sebagai alat untuk menyampaikan informasi, 

Sebagai alat pengawasan. Dalam penyusunan 

laporan manajemen pengasuhan melibatkan semua 

pengurus panti. Hal tersebut sesuai yang 

disampaikan oleh Budi Cahyanto seperti berikut: 

Dalam penyusunan laporan manajemen 

pengasuhan dengan melibatkan semua 

pengurus panti dan juga menerima sumbang 

saran dari pengurus yang lain sebagai bahan 

evaluasi program yang sudah berjalan dan 

dari kepala panti juga mendapat pembinaan 

2 kali dalam sebulan sekali. Dan setelah 

penyusunan laporan manajemen pengasuhan 

selesai maka diserahkan ke pengasuh yang 



 

 

 
 

akan melaksanakan program yang ada di 

panti.88 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan 

bahwa berkaitan dengan evaluasi program 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo adalah dengan cara musyawarah 

pengurus intern yang ada di dalam panti. Kemudian 

musyawarah dengan seluruh pengurus panti dan 

yang terakhir dengan musyawarah bersama wali 

santri atau orang tua dari anak asuh. Dan setelah di 

evaluasi alhamdulillah bahwa anak mengalami 

peningkatan hal yang positif khususnya dalam 

karakter tanggung jawab dan kemandirian. Dan 

yang terakhir menyusunan laporan manajemen pola 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan ini 

Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, Sebagai 

alat untuk menyampaikan informasi dan Sebagai 

alat 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

1. Perencanaan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Perencanaan pada dasarnya menentukan 

kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai 



 

 

 
 

sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan. Perencanaan Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo bahwa 

memulainya dengan cara penyusunan struktur visi dan 

misi panti asuhan.  

Visi dari Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo adalahMenjadikan Panti 

Asuhan Muhammadiyah mencetak kader persyarikatan 

yang berguna bagi agama bangsa dan negara, serta 

dapat mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-

Qur’an dan Al-Hadist sehingga dapat menjadi tauladan 

dalam kehidupan sehari–hari. Adapun misi Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo seperti Menyelenggarakan pendidikan 

keagamaan yang berorientasi pada akhlaq yang mulia, 



 

 

 
 

Mengembangkan pola pikir yang kritis untuk peka 

terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, 

Melakukan program kegiatan pendidikan dan 

ketrampilan bagi para santri asuh, melaksanakan 

program pendidikan yang berbasis pada kecakapan 

hidup. 

Selanjutnya di dalam Perencanaan Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogoadalah dengan cara 

mendesain atau membuat suatu program pengasuhan 

yang akan dicapai dan siapa yang akan melaksanakan 

kegiatan tersebut , maksutnya adalah orang-orang yang 

terlibat dalam program ataupun kegiatan tersebut. Hal 

ini senada dengan pendapat Mulyono dalam bukunya 

Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan 

yakni, Perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan 



 

 

 
 

sistemik dalam menetapkan putusan. Kegiatan atau 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian 

hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.
89

Selain dari itu bahwa perencanaan secara 

jelas mengemukakan seperti apa yang akan dicapai 

yang berkenaan dengan penentuan tujuan, bagaimana 

akan dilaksanakan yang berkaitan dengan prosedur 

kerja, dan siapa yang akan melaksanakan yang 

berkenaan dengan orang-orang yang turut terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Dalam hal perencanaan program pengasuhan 

yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 

Ahmad Dahlan Ponorogo juga mengikuti apa yang 

telah menjadi perencanaan dari Dinas Sosial karena 

panti ini telah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten 
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Ponorogo. Di dalam membuat sebuah perencanaan 

program bahwa orang-orang yang terlibat dalam 

pembuatan perencanaan tersebut harus benar-benarbisa 

memahami betapa pentingnya perencanaan dan dibuat 

dengan seteratur mungkin perencanaan itu agar apa 

yang menjadi tujuan perencanaan dapat tercapai hasil 

yang maksimal dan sesuai apa yang diharapkan oleh 

lembaga panti.Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Nanang Fatah,dalam bukunya 

Landasan Manajemen Pendidikanyakni, Merencanakan 

pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak 

dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
90

Dengan 

demikian Merencanakan juga bisa dikatakan sebagai 
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suatu hal kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam kurun waktu yang telah 

ditetapkan.Dengan begitu, dalam merencanaan akan 

terdapat beberapa aktivitas yang berada di dalamnya. 

Seperti menentukan arah pencapaian,  menentukan 

langkah untuk mencapainya serta mengembangkan 

rencana kerja.  

Dari paparan data diatas maka peneliti dapat 

menganalisis bahwa di dalam proses perencanaan 

program pengasuhan yang ada di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo 

langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara 

membuat visi misi dan juga tujuan dari panti asuhan itu 

sendiri. Karena bagaimanapun juga sebuah lembaga 

tentunya harus memiliki visi misi dan tujuan yang akan 

dicapai dari lembaga tersebut. Karena dengan 

perencanaan ini pula akan menentukan kegiatan yang 



 

 

 
 

akan dilaksanakan pada masa depan, selain itu juga 

akan memberikan arah dan tujuan yang jelas mau 

dibawa kemana panti itu. Maka dari sinilah pentingnya 

dari visi dan misi itu dibuat. Dan apa saja yang menjadi 

visi dan misi dari panti asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo dapat dilihat pada data 

diatas.  

Selanjutnya, berkaitan dengan perencanaan 

program pengasuhan juga peneliti dapat menganalisis 

bahwa langkah selanjutnya dalam hal perencanaan 

program pengasuhan adalah  dengan menyusun ataupun 

membuat program  pengasuhan untuk anak asuh yang 

ada di panti asuhan. Dalam hal ini program pengasuhan 

terdiri dari dari dua program, yakni program 

pengasuhan jangka pendek dan program pengasuhan 

jangka panjang sebagaimana yang terdapat pada data 

diatas. Program pengasuhan ini berfungsi sebagai 



 

 

 
 

langkah yang akan diterapkan dan yang akan 

direaliasasikan oleh para pengurus panti asuhan 

berkaitan dengan program pengasuhan untuk 

mengasuh, mendidik, merawat, membimbing dan untuk 

memfasilitasi anak asuh selama berada di dalam panti 

asuhan. Dari pembuatan program pengasuhan ini 

tentunya sangat diharapkan sekali bisa diterima oleh 

seluruh pengurus panti asuhan dan terlebih lagi dari dua 

program  pengasuhan tersebut bisa terlaksana 

semuanya. Ketika peneliti menanyakan sejauh mana 

program pengasuhan tersebut direalisasiakan maka 

narasumber memberikan jawaban bahwa sudah 80% 

program pengasuhan tersebut sudah terealisasi dengan 

baik dan lancar. Hal ini didorong karena adanya sebuah 

kerja sama yang baik anatara pengurus yang ada 

didalam panti dengan pengeurus yang ada diluar panti 

dalam hal perencanaan program pengasuhan ini. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Dalam pelaksanaan program Pengasuhan 

Terhadap Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Asuh, tentunya terdapat beberapa 

tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini ada 

beberapa tahapan pelaksanaan program pengasuhan 

yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai 



 

 

 
 

Ahmad Dahlan Ponorogo meliputi beberapa 

manajemen yakni proses pengorganisasian, aktualisasi 

dan terakhir pengawasan. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan oleh Mulyono dalam bukunya Manajemen 

Administrasi dan Organisasi Pendidikanmenyatakan 

bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang 

dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai 

tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainya.
91

Selain dari itu 

manajemen adalah suatu proses untuk mengatur sesuatu 

yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu 

lembaga,agar bisa mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan lembaga tersebut. Proses tersebut mulai dari 
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Begitu juga data yang terdapat di lapangan, bahwa 

Dalam pelaksanaan program pengasuhan yang ada di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad 

Dahlan PonorogoTerhadap Pembentukan Karakter 

Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anakterdapat 

beberapa tahapan dalam pelaksanaannya meliputi 

proses pengorganisasian, aktualisasi dan terakhir 

pengawasan. 

Pertama,tahap awal pelaksanaan program 

pengasuhan adalah tahap pengorganisasian. Dalam 

tahap pengorganisasian ini bahwa pihak pengasuh 

ataupun pengurus yang ada di dalam panti membuat 

seksi-seksi bidang sesuai dengan tugas dan perannya 

masing-masing. Dan tiap-tiap seksi bidang ini 



 

 

 
 

mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Tahap selanjutnya atau tahap yang kedua dalam 

pelaksanaan program pola pengasuhan adalah tahap 

actuating atau tindakan. Dalam tindakan ini bahwa 

yang diperlukan adalah bukti. Bukti yang dimaksud 

adalah bahwa apa yang telah direncanakan dan 

diorganisir telah dilaksanakan. Tahap selanjutnya 

berkaitan dengan pelaksanaan program pola 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo adalah tahap 

pengawasan (controlling). Pengawasan sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu program, karena 

tanpa pengawasan maka suatu program ataupun 

kegiatan tidak akan berjalan dengan maksimal. Dalam 

pengawasan di Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan ini bahwa pengasuh yang ada di 

dalam panti sangat berperan aktif di dalamnya dan juga 



 

 

 
 

mempunyai peran yang penuh dalam mengasuh anak 

asuhnya. 

Dari paparan data diatas peneliti dapat 

menganalisis bahwa di dalam pelaksanaan program 

pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter Tanggung 

Jawab Dan Kemandirian anak asuh Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo 

ada beberapa tahapan yang dilakukan. Karena di dalam 

proses manajemen itu sendiri juga melalui beberapa 

tahapan, tidak serta merta bahwa sebuah manajemen itu 

langsung bisa terealisasi tanpa adanya tahapan-tahapan 

yang dilakukan. Adapun tahapan yang pertama dalam 

pelaksanaan program pengasuhan adalah tahap 

pengorganisasian. Seperti yang dijelaskan pada data 

diatas bahwa Dalam tahap pengorganisasian ini bahwa 

pihak pengasuh ataupun pengurus yang ada di dalam 

panti membuat seksi-seksi bidang sesuai dengan tugas 



 

 

 
 

dan  membangun hubungan yang baik antar personalia, 

sehingga dalam mengerjakan tugas lembaga lebih 

mudah berkomunikasi guna untuk mencapai tujuan 

yang di inginkan. Seperti seksi pengasuhan yang 

mengurusi anak asuh, bagian pendidikan yang 

memberikan pelayanan dalam hal pendidikan anak asuh 

termasuk ketika ada administrasi pembayaran dari 

pihak sekolah kepada anak asuhnya. Hal ini selaras 

dengan apa yang dikatakankan oleh Didin Kurniadin & 

Imam Machalidalam bukunya Manajemen Pendidikan 

Konsep & Prinsip Pengelolaan PendidikanBahwa 

dalam Pengorganisasian adalah menyusun hubungan 

perilaku yang efektif antarpersonalia, sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh 

keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas 

dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai 



 

 

 
 

tujuan dan sasaran tertentu.
92

 Pengorganisasian juga 

bias dikatakan sebagai suatu hal yang sangat penting 

dalam mengatur personalia dan antar perorangan. Agar 

dalam bekerja sama lebih baik dan lebih dekat untuk 

berkomunikasi antar personalia, agar bias mencapai 

tujuan bersama. 

Selanjutnya, pada tahap kedua adalah actuating 

atau tindakan, pada tahap ini peneliti dapat 

menganalisis bahwa maksud dari tindakan tersebut 

adalah dalam tindakan ini bahwa yang diperlukan 

adalah bukti. Bukti yang dimaksud adalah bahwa apa 

yang telah direncanakan dan diorganisir telah 

dilaksanakan, dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas 

yang telah dijalankan oleh para pengasuh panti asuhan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahwa 
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pengasuh dan seksi bidang benar-benar menjalankan 

tugasnya masing-masing. Maka disinilah pentingnya 

hubungan yang baik antara pengasuh yang ada didalam 

pantidengan kepalapantiataupengurus yang berada 

diluar panti untuk saling mengingatkan dan juga untuk 

saling bekerja sama dan saling memberikan contoh atau 

tauladan kepada anak asuhnya demi tercapainya tujuan 

bersama. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakankan 

oleh Didin Kurniadin & Imam Machalidalam bukunya 

Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan 

Pendidikanbahwa dalam Actuatingatau penggerak 

dalam organisasi juga biasa diartikan sebagai 

keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada 

para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka 

bekerja sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan 

organisasi. Fungsi penggerakan ini menempati posisi 

yang penting dalam merealisasikan segenap tujuan 



 

 

 
 

organisasi.
93

Penggerakjugabisadikatakansuatuupayaunt

ukmenjadikanperencanaanmenjadikenyataan, 

melaluiberbagaimacampengarahansertamotivasidaripe

mimpinsupayaparaanggotabisamelaksanakankegiatanse

caramaksimaldanpenuhdengan rasa tanggungjawab. 

Dalam proses actuating, memimpin merupakan 

suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap lembaga 

dan sangatlah penting untuk lembaga. Karena tanpa 

kerjasama antara yang pemimpin lembaga dengan 

pengurus lembaga akan terjadi 

ketidakseimbangan.Sehingga tujuan yang diinginkan 

tidak tercapai dengan maksimal mungkin. Di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan ini 

tingkat kerjasama antara pengurus dan pengasuh juga 

dengan seksi-seksi bidang berjalan dengan baik. Hal ini 
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selaras dengan apa yang disampaikan oleh Suparlan, 

dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis 

Sekolah Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang 

yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan 

menggunakan kekuasan. Kekuasaan adalah kemampuan 

untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan 

sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan. Semakin banyak jumlah sumber 

kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan semakin 

besar potensi kepemimpinan yang efektif.
94

 Selain dari 

itu bahwa Actuating atau pemimpinan adalah suatu 

kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan 

semua bawahannya.  Karna Actuatiing haruslah dimulai 

dari seorang manager dengan menunjukkan kepada 
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staff  bawahannya bahwa ia mempunyai tekat untuk 

mencapai kemajuan. Maka dari itu sangat dibutuhkan 

bimbingan, arahan serta dorongan pemimpin terhadap 

bawahanya agar selalu berkomitmen dalam bekerja 

keras demi kemajuan bersama. 

Selanjutnya, adalah tahap controlling 

(pengawasan), pada tahap ini peneliti dapat 

menganalisis bahwa maksud dari pengawasan ini 

adalah sebagai suatu proses pemimpin panti dalam 

menjalankan tugas pengawasan terhadap pekerjaan 

yang sudah dilaksanakan oleh pengasuh panti. Seorang 

pemimpin panti disisni menyerahkan tugas pengawasan 

kepada pengasuh yang ada di dalam panti. Karna 

pengasuh yang ada di dalam panti sangat berperan aktif 

di dalamnya dan juga mempunyai peran yang penuh 

dalam mengasuh anak asuhnya. Akan tetapi pemimpin 

panti tidak serta merta hanya menyerahkan tugas 



 

 

 
 

pengawasan kepada pengasuh, tetapi pemimpin juga 

terjun mengamati lansung meskipun tidak setiap hari. 

Dengan tujuan untuk mengoreksi ketika ada suatu 

program yang tidak berjalan dengan baik, agar program 

yang sudah diencanakan sesuai dengan rencana semula. 

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. 

Manullang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar 

Manajemenbahwa dalam Controlling (mengawasi) dapat 

diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, 

dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula.
95

Controlling (mengawasi) dapat diartikan 

pengendalian suatu usaha yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin untuk mengamati langsung bahwa suatu 
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tugas yang diberikan kepada bawahannya berjalan 

sesuai rencana awal.  

. Selain dari itu pengasuh yang ada di dalam 

panti tentunya juga harus berkomunikasi dengan 

pengurus lainnya. Sehingga program pengasuhan yang 

ada di panti asuhan ini bisa terjamin sesuai apa yang 

direncanakan dan yang di inginkan oleh lembaga panti 

tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Syamsuddindalam bukunya yang berjudul Penerapan 

Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikanyaitu, Pengawasan (Controlling) adalah 

proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya.
96

Selain dari itu bahwa 
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Pengawasan (Controlling) juga bisa dikatakan suata 

proses dimana didalam proses tersebut menetapkan 

ukuran kinerja yang dilaksanakan oleh anggotanya. Dan 

juga mengambil tindakan yang bisa memberi dukungan 

dalam mencapai hasil yang diharapkan agar sesuai 

harapan bersama.  

 

 

 

3. Evaluasi Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo 

Di dalam melaksanakan suatu program maka 

tentunya sangat dibutuhkan sekali yang namanya 

evaluasi. Evaluasi ini tentunya sangat penting sekali 



 

 

 
 

guna untuk mengetahui sejauh mana program tersebut 

dilaksanakan dan memberikan penilaian terhadap 

program-program yang telah dilaksanakan. Ketika 

lembaga mempunyai manajemen yang baik maka akan 

memperoleh hasil yang baik pula. Meskipun kendala itu 

pasti ada, maka disinilah pentingnya evaluasi agar 

kesalahan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh 

lembaga tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik 

mungkin dan mendapatkan solusi. Evaluasi dari 

program Pengasuhan Terhadap Pembentukan Karakter 

Tanggung Jawab Dan Kemandirian Anak Di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

yang pertama, evaluasi program pengasuhan dengan 

melakukan musyawarah pengasuh intern saja. Kedua, 

evaluasi program pengasuhan dengan cara musyawarah 

bersama antara pengasuh yang ada di dalam panti dan 



 

 

 
 

seluruh pengasuh atau pengurus yang ada di luar panti. 

Ketiga, bahwa evaluasi program pengasuhan 

dilaksanakan dengan musyawarah bersama yang 

melibatkan orang tua wali santri asuh. 

Dari paparan data diatas peneliti dapat 

menganalisis bahwa berkaitan dengan evaluasi program 

pengasuhan yang ada di panti asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo pertama  yakni 

evaluasi program pengasuhan dengan melakukan 

musyawarah pengasuh intern saja. Hal ini dilaksanakan 

dengan cara pengasuh yang ada di dalam panti 

mengadakan evaluasi pengasuhan setiap satu minggu 

sekali. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana program pola pengasuhannya 

berjalan dan terealisasi, mungkin sekiranya ada kendala 

yang menghambat dalam pelaksanaan program 

pengasuhannya bisa dievaluasi sedini mungkin dan 



 

 

 
 

segera mendapatkan solusi. Selanjutnya berkaitan 

dengan evaluasi program pengasuhan langkah yang 

kedua dengan cara seluruh pengurus dan pengasuh baik 

itu yang ada di panti asuhan maupun yang di luar panti 

asuhan melakukan musyawarah bersama. Hal ini 

dilaksanakan minimal setiap satu bulan sekali, selain 

hal ini sudah menjadi musyawarah rutin, musyawarah 

ini dilaksanakan bertujuan untuk saling mengevaluasi 

anatara pengurus satu dengan pengurus lainnya. Dalam 

musyawarah ini juga membahas tentang sekiranya 

apabila ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan 

oleh pengasuh yang ada di dalam panti maka seluruh 

pengurus berusaha untuk mencari solusinya. Kemudian 

berkaitan dengan evaluasi program pengasuhan langkah 

yang ketiga adalah dengan cara seluruh pengurus 

melakukan musyawarah dengan orang tua santri asuh. 

Ketika anak asuh mempunyai suatu permasalahan 



 

 

 
 

ataupun anak asuh itu melanggar peraturan yang ada di 

panti, maka ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk 

anak asuh itu untuk mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Ketika anak asuh melanggar peraturan 

yang berat maka disinilah pihak pengasuh panti asuhan 

untuk memanggil orang tua guna untuk mencari solusi 

dari permasalahan tersebut apakah anak masih bisa bisa 

dipertahankan di panti atau malah sebaliknya. 

Selanjutnya, peneliti juga dapat menganalisis 

bahwa disinilah pentingnya peran dari pengasuh dalam 

panti. Karena pada dasarnya setiap anak asuh itu 

mempunyai karakter yang berbeda-beda, anak asuh 

yang mempunyai permasalahan entah itu permasalahan 

yang dilatar belakangi dari orang tua (keluarga) yang 

mengalami Broken Home atau masalah ekonomi 

keluarga sangat kekurangan dan masalah-masalah yang 

lainnya. Pengurus atau Pengasuh yang ada di dalam 



 

 

 
 

panti harus melakukan pendekatan yang lebih baik 

kepada anak asuh tersebut.Karena secara tidak langsung 

pengasuh panti adalah sebagian dari keluarga mereka 

sendiri yaitu termasuk dari kelurga luas yang meliputi 

kerabat, guru dan pengasuh/Ustad dan Ustajah panti. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mohammad 

Takdir Ilahidalam bukunya yang berjudul Quantum 

Parenting yaitu Pola asuh tidak akan terlepas dari 

adanya sebuah keluarga. Keluarga dibagi menjadi dua 

macam, yaitu “ keluarga inti” ( terdiri dari ayah dan ibu 

bersama anak-anaknya) dan“ keluarga luas” (yang 

meliputi kerabat dekat dengan baik dari ayah maupun 

ibu, seperti nenek, kakek, paman, dan bibi).
97

 Selain 

dari itu bahwa keluarga juga bisa dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu yang pertama keluarga inti diantaranya 
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orang tua kandung bapak dan ibu, yang kedua keluarga 

luar diantaranya kerabat, teman bermain, orang yang 

sering bertemu kalau di panti pengasuh dan ustajah dll, 

yang ketiga keluarga sambung yaitu mertua orang tua 

dari ibu istri/suami ketika sudah menikah.  

maka dari itu pengasuh harus bisa menjadi 

pengganti bapak dan ibunya anak-anak asuh. Disinilah 

peran pengasuh yang  mana harus mampu mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak 

asuhnya. Di dalam buku yang berjudul Standar 

Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak, pengasuh mempunyai peran sebagai 

berikut. Pertama, lembaga kesejahteraan sosial anak 

harus menyediakan pengasuh yang bertanggung jawab 

terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas 

sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya 

untuk mengoptimalkan pengasuhan. Kedua, setiap 



 

 

 
 

pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman 

dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh 

yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dan 

pekerja sosial atau Dinas Sosial/kesejahteraan sosial. 

Ketiga, pengadaan pengasuh harus mempertimbangkan 

isu gender serta kebutuhan anak berdasarkan usia dan 

tahap perkembangan mereka.
98

 

Berkaitan dengan evaluasi program pengasuhan 

ini, bahwa setelah dilakukan evaluasi dari program-

program pengasuhan yang telah dilaksanakandan yang 

telah diberikan oleh pengasuh kepada anak asuhnya 

telahmemberikan dampak yang positif, diantaranya 

adalah anak asuh dapat menanamkan nilai-nilai karakter 

tanggung jawab dan kemandirian, anak asuh bisa 
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menjadi anak yang lebih bertanggung jawab terhadap 

tugas-tugasnya, juga lebih bisa lebih mandiri ketika 

mengerjakan tugas tanpa tergantung orang lain dan bisa 

menjadikan anak lebih baik sebelum masuk ke panti. 

Dengan demikian, dengan memberikan program-

program pola pengasuhan seperti yang telah 

dilaksanakan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo sangatlah baik sehingga 

hal ini harus juga disambut dengan senang hati dan juga 

didukung oleh segenap pengelola panti asuhan, 

pengurus dan juga orang tua dari anak asuh.Selanjutnya 

diharapkan setelah lulus dari panti asuhan anak asuh, 

seyogyanya dapat menjadi kader penerus khususnya di 

persyarikatan Muhammadiyah dan umumnya untuk 

masyarakat luas. 

Selanjutnya, peneliti juga dapat menganalisis 

bahwa disinilah ketika semua program-program 



 

 

 
 

pengasuhan di panti sudah dilakukan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka langkah 

selanjutnya yaitu penyusunan laporan manajemen 

pengasuhan yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan ini.pada penyusun hasil 

laporan tersebut tidak hanya satu pengurus saja yang 

terlibat akan tetapi semua pengurus panti juga terlibat di 

dalamnya. karna dengan adanya semua pengurus panti 

dalam penyusunan laporan tersebut akan sangat 

membantu dalam proses penyusunannya. dan pengurus 

lainyasangat dibutuhkan sumbang sarannya dan 

masukannya. Maka dari itu penyusunan laporan 

manajemen pengasuhan yang ada di panti melibatkan 

semua pengurus yang ada panti. Agar supaya dalam 

penyusunan laporan tersebut lebih mudah. karna 

lembaga panti asuhan diharapkan mempunyai buku 

laporan. Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, 



 

 

 
 

Sebagai alat untuk menyampaikan informasi, Sebagai 

alat pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan manajemen 

Pengasuhan Terhadap Pembentukan karakter Tanggung 

jawab dan Kemandirian anak di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo, 

maka dari itu bisa diambil kesimpulannya diantaranya. 



 

 

 
 

1. Pola Perencanaan manajemenPengasuhan Terhadap 

Pembentukan karakter Tanggung jawab dan 

Kemandirian anak di Panti Asuhan Muhammadiyah 

Putri Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo langkah awal 

adalah bahwa seluruh pengurus panti asuhan 

membuat visi dan misi. Selanjutnya membuat 

sebuah program pengasuhan yang terdiri dari 

program pengasuhan jangka pendek dan program 

pengasuhan jangka panjang.Program jangka pendek 

diantaranya memberikan pelayanan pengasuhan 

kepada anak asuh minimal sampai tingkat 

menengah pertama (SMP/MTs), Memberikan 

kegiatan-kegiatan Organisasi interent yang bernama 

Ikatan Santri Nyai Ahmad Dahlan yang dapat 

menumbuhkan karakter tanggung jawab dan 

kemandirian kepada seluruh anak asuh. Sedangkan 

program jangka panjangmemberikan pelayanan 



 

 

 
 

pengasuhan kepada anak asuh minimal sampai 

tingkat menengah atas dan sampai perguruan tinggi, 

Memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyalurkan bakat dan juga kemampuan anak yang 

sudah lulus dengan memberikan life skills 

(ketrampilan) berupa ketrampilan menjahit dan 

bordir, Memberi kesempatan kepada anak yang 

mempunyai kemampuan dalam mengajar atau 

mendidik anak di TK. Adapun waktunya dalam 

penyusunan program tersebut adalah setiap tiga 

sampai lima tahun sekali. 

2. Pola Pelaksanaan Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo melalui beberapa tahapan, pertama tahap 

pengorganisasian yakni dengan pihak pengasuh 



 

 

 
 

ataupun pengurus yang ada di dalam panti membuat 

seksi-seksi bidang sesuai dengan tugas dan 

perannya masing-masing. Kedua tahap aktualisasi 

ataupun tindakan Pada tahap ini kita memberikan 

bukti, bukti yang dimaksud adalah bahwa apa yang 

telah menjadi perencanaan ataupun rencana 

program pengasuhan telah dilaksanakan dan 

memberikan hasil yang baik kepada anak-anak 

panti. Ketiga dengan tahap pengawasan 

(controlling) yakni dengan seorang pemimpin 

menyerahkan pengawasan kepada Pengasuh yang 

ada di dalam panti dalam pengawasan anak 

asuhnya. Karena pengasuh yang ada di dalam panti 

mengetahui keadaan anak asuhnya dan bisa 

mengawasi setiap kegiatan ataupun aktivitas anak 

dengan sepenuhnya. Akan tetapi pemimpin panti 

juga ikut serta dalam pengawasan yakni terjun 



 

 

 
 

langsung ke panti untuk mengoreksi ketika ada 

yang perlu di benarkan. Dengan harapan progam 

pengasuhan dalam membentuk karakter anak dalam 

bertanggung jawab dan mandiriyang ada di dalam 

panti bias berjalan dengan baik. 

3. Pola Evaluasi Manajemen Pengasuhan Terhadap 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kemandirian Anak Di Panti Asuhan 

Muhammadiyah Putri Nyai Ahmad Dahlan 

Ponorogo ini dengan cara evaluasi program 

pengasuhan yang pertama dengan melakukan 

musyawarah bersama yang hanya dilaksanakan oleh 

pengasuh yang di dalam panti (intern). Kemudian 

evaluasi yang keduadengan cara musyawarah 

bersama yang dilakukan oleh seluruh pengurus 

panti asuhan baik yang ada di dalam panti maupun 

pengurus yang di luar panti. Dan evaluasi Yang 



 

 

 
 

ketiga dengan cara musyawarah bersama dengan 

melibatkan orang tua wali santri asuh. ketika 

evaluasi sudah dilaksanakan tahap selanjutnya 

dengan menyusunan hasil laporan manajemen 

pengasuhan dengan melibatkan semua pengurus 

panti. Dengan demikian program pengasuhan 

terhadap pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kemandirian anak asuh. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah Putri 

Nyai Ahmad Dahlan Ponorogo, Sebaiknya lebih 

mengkoordinir lagi para pengurus dan pengasuh 

untuk lebih giat lagi dalam mengurusi anak asuhnya 

sehingga apa yang menjadi tujuan lembaga dapat 

tercapai. 



 

 

 
 

2. Kepada para pengasuh, Hendaknya para pengasuh 

memberikan yang terbaik untuk panti asuhan agar 

apa yang sudah dilaksanakan dan yang sudah ada di 

panti dipertahankan menjadi lebih baik lagi. 

3. Kepada para anak asuh, Berbahagialah kalian, 

karena kalian memang berhak untuk merasakan 

kebahagiaan. Jangan pernah merasa minder menjadi 

anak yang hidup di panti asuhan dan jangan pernah 

merasa kalian memiliki derajat yang rendah, karena 

derajat manusia itu sama di mata Allah, yang 

membedakan adalah tingkat keimanannya. Teruslah 

belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar 

kelak engkau menjadi anak yang bisa memberi 

perubahan untuk agama dan bangsa.  
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