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ABSTRAK 

MANAJEMEN PANTI ASUHAN BUSSAINA DALAM PENGEMBANGAN 

KEMANDIRIAN ANAK ASUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Suci Novita Sari 

 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen Panti Asuhan 

Bussaina dalam pengembangan kemandirian anak asuh.Panti asuhan merupakan 

lembaga atau organisasi manajemen yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

dan keagamaan.Pada hakikatnya panti asuhan mempunyai kewenangan tersendiri 

yang tidak ada campur tangan dari pemerintah.Namun panti asuhan harus terdaftar 

di bawah instansi pemerintah terkait untuk memperoleh izin 

operasionalnya.Adanya panti asuhan harus menjadi lembaga swadaya atau badan 

yang ikut andil melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang tentu sejalan 

dengan program pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang 

mengacu kepada anak asuh di Panti Asuhan Bussaina, yang dikembangkan adalah 

kemandirian anak asuh yang berisi kemandirian dalam hal yang kecil maupun hal 

yang besar, dalam hal ini dengan mengamati anak asuh, pimpinan, pengurus, dan 

pengasuh, bagaimana mereka melaksanakan manajemen Panti Asuhan dalam 

kemandirian anak asuh. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara (Interview), observasi, dan dokumentasi.Data-data diperoleh dari 

responden mengenai manajemen Panti Asuhan, teori-teori dan data penunjang 

lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi Panti Asuhan 

Bussaina.Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan 

manajemen panti asuhan Bussaina dalam pengembangan kemandirian anak asuh. 

Objek dalam penelitian ini berupa makhluk hidup, benda, sistem dan prosedur 

lainnya, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Panti Asuhan Bussaina 

dan subyeknya yaitu pimpinan, pengurus, dan anak asuh Panti Asuhan Bussaina 

di Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari satu orang pimpinan, 10 pengurus, dan 

57 anak asuh, total populasi seluruhnya berjumlah 68 orang. Berdasarkan teknik 

purposive sampling sampel yang mewakili berjumlah lima orang yang terdiri dari 

satu orang pimpinan dan empat pengurus Panti Asuhan Bussaina. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Panti Asuhan Bussaina sudah cukup baik dalam menerapkan 

manajemen dilihat dari fungsi manajemen itu sendiri, dalam pengembangan 

kemandirian anak asuh Panti Asuhan Bussaina sudah baik namun masih harus 

ditingkatkan dalam kemandiriann yang bersifat menghasilkan. 

Kata Kunci : Manajemen Pengembangan, dan kemandirian 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

MOTTO 

 

                                         

               

 

Artinya :Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 

Allah.Sesungguhnya Allah tidak akanmengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknyadan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.s Ar-Ra‟du [13] :11) 

 

Kemandirian adalah gerbang kesuksesan. Berupaya untuk hidup mandiri  

adalah proses menuju kesuksesan.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan dan menegaskan terkait judul yaitu :” Manajemen Panti 

Asuhan Bussaina dalam Pengembangan Kemandirian Anak Asuh di 

Kota Bandar  Lampung”.  

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, 

management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. 

Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh 

individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai 

suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-

nizam atau at-tanzhim,yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan 

segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam 

skala aktivitas pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas 

menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, 

sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala 

sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta 

menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.
1
 

 

 

                                                     
1
 M. Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009),  h. 9.36 
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George R. Terry  berpendapat bahwa manajemen adalah suatu 

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 
2
 

Stephen P, Robbins mendefinisikan manajemen adalah suatu 

proses melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar 

disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. 
3
 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses kerja sama untuk mencapai tujuan dengan 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

 Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial 

yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan 

dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan 

pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang 

tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada 

anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan 

memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang 

diharapkan sebagai bagian dari generasi  penerus cita-cita bangsa dan 

                                                     
2
 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 3 

3
 Ibid h.4 



3 

 

 

 

sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan 

nasional.
4
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Panti Asuhan 

adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim 

piatu.
5
 

 Panti Asuhan Bussaina merupakan organisasi yang mendapat 

otoritas dan legalitas formal dari pemerintah untuk melakukan di bidang 

sosial, kemanusiaan dan keagamaan.Panti Asuhan Bussaina adalah salah 

satu panti asuhan yang ada di Bandar Lampung yang berada di Jl. Untung 

Suropati No. 88, Labuan Ratu, Bandar Lampung.
6
 

 Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.
7
 

 Sid Israel berpendapat Development is a process that creates 

growth, progress, positive change or the addition of physical, economic, 

environmental, social, and demographic components. The purpose of 

development is a rise in the level and quality of life of the population, and 

the creation or expantion of local regional income and employment 

opportunities, without damaging the resources of the environment. 

Development is visible and useful, not necessarily immediately, and 

includes an aspect of quality change and the creation of conditions for a 

continuation of that change.
8
 

  

 

                                                     
4
Pengertian Panti Asuhan (On-line), tersedia di 

http://ewintribengkulu.blogspot.com/10/pengertian-panti-sosial-asuhan-anak.html.(15 Agustus 

2019). 
5
 Panti Asuhan(On-line), tersedia di http://kbbi.web.id/panti.2012 (15 Agustus 2019). 

6
 Budi Hidayat, (On-line), tersedia di 

http://stalkture.com/a/.pantiasuhanbussaina/3304324807 (7 Oktober 2019) 
7
 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Bumi 

Aksara,2007),h.69 
8
 Sid Israel, “ What is Development?” (On-line) tersedia di : http://www.sid-

israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development (22 Oktober 2019) 

http://ewintribengkulu.blogspot.com/10/pengertian-panti-sosial-asuhan-anak.html.%20(15
http://kbbi.web.id/panti.2012%20(15
http://stalkture.com/a/.pantiasuhanbussaina/3304324807%20(7
http://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development%20(22
http://www.sid-israel.org/en/Development-Issues/What-is-Development%20(22
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 Penulis menyimpulkan bahwa pengembangan adalah kegiatan yang 

dilaksanakan dengan sengaja dan terencana, guna memperbaiki apa yang 

mungkin diperbaiki serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual. 

 Kemandirian merupakan sikap diri yang tanpa menggantungkan 

diri dengan orang lain memandang manusia sebagai suatu kesatuan 

jasmani dan rohani yang sempurna untuk dapat direalisasikan dalam 

kehidupan. Dengan demikian kemandirian yang dimiliki seseorang dapat 

dilihat dari dua aspek yakni aspek jasmani dan rohani yang dituangkan 

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
9
 

 Menurut Chaplin otonomi atau kemandirian adalah kebebasan 

individu manusia untuk memilih menjadi kesatuan yang bisa memerintah, 

menguasai, dan menentukan dirinya sendiri.
10

 

 Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kemandirian adalah kemampuan manusia untuk mengembangkan 

kelebihan dan kemampuan menopang diri sendiri baik dalam suatu 

kegiatan maupun perbuatan dengan sikap dan bertingkah laku. Pada judul 

ini yang menjadi titik focus adalah kemandirian anak asuh yang ada 

dipanti Bussaina Bandar Lampung. Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur 

tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri dan lain-lain. 

 

                                                     
9
 Paulo, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, (Jakarta: gramedia,1994), h.3 

10
 Ibid h.5  
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B. Alasan Memilih Judul  

Penulis memilih judul ini dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Kemandirian begitu penting untuk melatih sikap dan perilaku 

seseorang maka dari itu pada judul tersebut adalah upaya 

mengembangkan dan meningkatkan kemandirian anak asuh di panti 

Bussaina melalui kegiatan keagamaan dan keterampilan. Serta 

permasalahan ini menyangkut kemaslahatan anak sebagai generasi 

bangsa untuk kedepannya, karena kemandirian mempengaruhi sikap 

dan tingkahlaku seseorang, agar setelah dilakukan penelitian 

diharapkan anak asuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan peka 

terhadap lingkungannya tentu dengan bimbingan pengurus panti. 

2. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup 

tersedia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Penelitian ini sangat relevan dengan jurusan Manajemen Dakwah yang 

penulis ambil. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

 Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, 

management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. 

Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh 

individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai 

suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai an-

nizam atau at-tanzhim,yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan 
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segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam 

skala aktivitas pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai aktivitas 

menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, 

sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala 

sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta 

menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. 

 A. Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses 

perencanaan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga 

pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas kemudian menggerakkan ke 

arah pencapaian tujuan dakwah.Jadi, manajemen dakwah adalah suatu 

proses perencanaan, pelaksanaan dakwah dari sebelum dilakukannya 

dakwah hingga berakhir dengan evaluasi dakwah yang dilakukan secara 

sistematis agar efektif dan tepat sasaran.
11

 

 Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.
12

 

Dari judul penulis mengambil focus kepada manajemen pengembangan 

terhadap kemandirian anak asuh pada panti asuhan Bussaina.  

 Panti Asuhan Bussaina merupakan panti asuhan yang dipimpin 

oleh bapak Budi Hidayat dengan sang istri, panti asuhan ini terletak di jl 

Untung Suropati No 88, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Panti asuhan 

Bussaina berdiri pada tahun 2012, dipanti Bussaina terdapat kurang lebih 

                                                     
11

M. Munir, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009),  h. 9.36 
12

 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Bumi 

Aksara,2007,h.69 
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57 orang anak yatim yang dari berbagai cerita penemuannya.Seperti 

contoh yaitu adik Khanza yang ditemukan di kebun coklat oleh 

masyarakat di Padang Cermin Pesawaran. Anak ini sangat malang dibuang 

oleh orang tuanya di kebun coklat dengan keadaan tali pusar masih 

menempel. Dan masih banyak beberapa cerita dari anak-anak di panti 

Bussaina.Bapak Budi dibantu oleh pengurus panti baik dari tetangga 

sekitar maupun memang dari pengurus panti asuhan Bussaina. Dan di 

panti ini terdapat anak-anak dari usia 3 bulan hingga 20 tahun. Dengan 

kepemimpinan bapak Budi anak-anak yang berada dipanti sudah lebih 

membaik dan berkehidupan layak seperti pada anak-anak pada 

umumnya.
13

 

 Berdasarkan uraian diatas, yangingin penulis teliti terkait dengan 

judul yang diangkat yaitu cara pimpinan dan pengurus panti asuhan 

Bussaina mendidik serta mengatur manajemen terhadap anak asuh, yang 

dari hasil observasi awal penulis melihat anak asuh dipanti ini sudah 

berusaha mandiri dan membantu satu sama lain. Disini yang membuat 

penulis berpendapat bahwa anak yang masih kecil yang sudah tidak 

mempunyai orang tua bisa hidup dengan mandiri dan tanpa bergantung 

dengan orang lain, sedangkan diluar sana banyak anak-anak yang jika 

ingin tidur saja masih mencari orang tua dan masih bergantung dengan 

orang tua.Kemandirian anak asuh juga terlihat pada anak-anak yang 

merapihkan tempat tidur, mencuci, membuat makanan, dan sudah ada 

                                                     
13

 Budi Hidayat, wawancara dengan penulis,  Bandar Lampung, 15 Agustus 2019. 
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usaha kecil-kecilan seperti mambka kios isi ulang galon dan pembuatan 

pelang, serta membantu kegiatan yang ada di panti asuhan seperti 

melakukan belajar mengajar antar anak asuh dan diberikan arahan oleh 

pengurus. Panti Asuhan sudah meluluskan ratusan anak yatim baik yang di 

asuh oleh orang tua maupun yang sudah bisa mencari nafkah sendiri 

dengan berwirausaha.  

 Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menyusahkan orang lain 

dalam artian bahwa manusia diciptakan tidak lain tidak bukan untuk 

menyembah kepada sang pencipta Allah SWT, dan diharapkan agar 

manusia dapat berlaku baik amal ma‟ruf nahi munkar. Salah satu perilaku 

baik yaitu dengan tidak menyusahkan orang lain, jika kita masih bisa 

melakukan segala sesuatu sendiri maka lakukanlah tanpa harus 

menyusahkan orang lain.  

 Anak asuh merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan 

untuk kedepannya dapat membangun dan menjadi penerus yang 

berkualitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Anak asuh 

yang berada di panti asuhan Bussaina masih berusia muda sehingga sangat 

membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Tentu dengan perhatian 

dari orang disekitar dan terkhusus pengurus panti yang bisa dikatakan 

sebagai orang tua sambung dari anak asuh, perhatian dari orang 

disekeliling akan berpengaruh untuk mempersiapkan masa 

depannya.Dalam hal ini pendidikan merupakan acuan untuk kecakapan 

hidup (life skill) yang mana pendidikan merupakan bekal untuk 
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menghadapi dan memecahkan masalah dari kehidupan, oleh sebab itu 

dibutuhkan bekal kemampuan untuk anak asuh bisa menjadi anak yang 

mandiri.Dengan kemandirian tersebut diharapkan anak asuh dapat 

berkembang dengan baik dan menjadi orang yang sukses pada suatu saat 

nanti, menjadi penerus bangsa yang dapat dipercaya dan menjadi generasi 

muda yang produktifitas. 

يِن )َأرَأَْيَت الَّذِ  ُب بِالدِّ ( 3( َوََل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي )2( َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم )1ي يَُكذِّ
( َوََيْنَ ُعوَن اْلَماُعوَن 6( الَِّذيَن ُهْم يُ َراُءوَن )5( الَِّذيَن ُهْم َعْن َصََلِِتِْم َساُهوَن )4فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي )

(7) 

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan?Itulah orang 

yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan 

orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya’  

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al Ma‟un: 1-7).
14

 

  Kegagalan atau ketidak mampuan orang tua asuh dalam 

memberikan pengasuhan dan perawatan serta penjagaan secara langsung 

akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, oleh 

sebab itu dibutuhkan intervensi dari pihak yang berhubungan dalam 

menangani anak asuh baik masyarakat, pemerintah maupun organisasi 

sosial dan pondok-pondok atau panti asuhan dalam membantu pembinaan 

anak-anak asuh yang berkualitas dan berjiwa kemandirian.  

 

                                                     
14

Al-Quran, Qs. Al Ma‟un :1-7 
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  Dari pemaparan yang disebutkan tentang kemandirian dan perilaku 

anak asuh bila tidak ditangani dengan serius besar kemungkinan anak-anak 

asuh tersebut akan menjadi anak yang selalu bergantung kepada orang lain 

tanpa mencoba untuk bertindak sendiri (mandiri), dari hal tersebut akan 

tumbuh sifat malas terhadap anak asuh yang belum mengerti arti dari 

kemandirian. Sedangkan sifat malas merupakan sifat yang tidak baik dan 

buruk bagi kehidupan terkhusus bagi anak-anak sebagai putra-putri bangsa 

yang diutus untuk menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan 

datang. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Manajemen Pengembangan Panti Asuhan Bussaina dalam Pengembangan 

Kemandirian pada Anak Asuh? “ 

 

E. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membatasi fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berkaitan dengan manajemen pengembangan 

kemandirian anak asuh 

2. Penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan Bussaina 

3. Bidang yang dikembangkan yaitu kemandirian anak asuh 
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F. Tujuan Penelitian 

 Secara umum tujuan penelitian yaitu bersifat pengembangan yang 

berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.
15

Adapun 

tujuan yang ingin dicapai  dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui 

Bagaimana Manajemen Pengembangan Kemandirian Anak Asuh di Panti 

Asuhan Bussaina Bandar Lampung.” 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi peneliti khususnya, maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang berbasis peningkatan pengembangan kemandirian 

anak asuh panti asuhan Bussaina. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan panti asuhan Bussaina 

dalam melakukan pengembangan kemandirian anak asuh dipanti 

asuhan Bussaina 

b. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan 

dan wawasan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada 

dengan menerapkan teori-teori berkaitan yang selama penulis 

dapatkan selama perkuliahan. 

 

                                                     
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta, Bandung, 

2012),h.3 
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G. Metode Penelitian 

 Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai 

jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan 

penafsiran fakat-fakta.
16

Agar penyusunan proposal ini berjalan lancar dan 

baik sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan metode yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dan relefan dengan tehnik penulisan 

karya ilmiah. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya.Menurut hadari nawawi penelitian lapangan adalah 

kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat 

tertentu, baik dilembaga-lembaga dan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.
17

 

b. Sifat penelitian  

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive 

research).Menurut sumadi penelitian deskriptif adalah 

menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat 

populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, 

                                                     
16

Cholid nor buko ahmadi, metode penelitian,(Jakarta: pt.bumiaksara,1997),h.1 
17

Kartono kartini, pengantar metodologi risetsosial,(bandung:madarmaju,1996) h.32 
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justifikasikeadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
18

 

 Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, 

sistem dan prosedur fenomena dan lain-lain. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini obyeknya adalah Panti Asuhan 

Bussaina dan subyeknya yaitu pimpinan, para pengurus, serta anak 

asuh Panti Asuhan Bussaina di kota Bandar Lampung, yang terdiri 

dari satu orang pemimpin, 10 pengurus, dan 57 anak asuh. Jadi 

total populasi seluruhnya 68 orang. 

b. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
19

Dalam melakukan pengambilan 

sampel penulis menggunakan teknik Purposive Sampling, teknik 

ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau 

                                                     
18

 Sugiyono, metode penelitian,kuantitatif,kualitatif,dan R&D(bandung: 

alfabeta,2017)h.80 

19
Ibid h.149 
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sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya.
20

Teknik Purposive Sampling : 

a) Pimpinan Panti Asuhan Bussaina 

b) Pengurus Panti Asuhan Bussaina 

 

 Berdasarkan kriteria diatas, sampel yang mewakili 

berjumlah 5 orang yang terdiri dari satu orang pimpinan panti 

asuhan, empat orang pengurus panti asuhan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Metode Interview(wawancara) 

  Interview atau yang sering juga disebut dengan 

wawancara atau kuesioner adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan 

oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan 

yang diberikan ke responden. Peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada responden dengan pedoman wawancara, 

mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan 

merekam semua respon dari yang disurvei.Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) 

                                                     
20

 Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), h.116 
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dalam mengumpulkan data mengajukan suatu 

pertanyaankepada yang diwawancarai.
21

 

b. Metode Observasi 

  Observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Sutrisno 

Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, sesuatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan 

biologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.Observasi yang digunakan peneliti 

yaitu observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. 

c. Metode dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, namun melalui 

dokumen.Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.Dokumentasi ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

                                                     
21

Ibid, h.224  
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kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian. Data-data 

yang diperlukan akan dikumpulkan melalui metode 

dokumentasi, baik berupa file maupun foto.
22
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Ibid h.225 
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BAB II 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN ANAK ASUH 

A. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

 Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. 

Manajemen merupakan suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

“managing”-Pengelolaan-, sedang pelaksananya di-sebut manager atau 

pengelola.Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba.Ia 

berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu, yang biasanya diungkapkan 

dengan istilah-istilah hal-hal yang nyata. 

 Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni.Ada suatu 

pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen suatu ilmu pengetahuan 

yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada kebenaran-

kebenaran umum.
23

 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, 

pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.
24

 

 

 

                                                     
23

 George R. Terry, Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta, 2015), h.1-2 
24

 Malayu Hasibuan, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),  h.1 
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Dalam konteks Islam, S. Mahmud Al-Hawary berpendapat bahwa 

Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang 

harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana 

mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa 

pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. 

 Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya 

bukan hal yang baru dalam perspektif Islam.Manajemen itu telah ada, 

setidaknya ketika Allah Swt menciptakan alam semesta beserta 

isinya.Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-

makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit.Ketika Nabi 

Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini, beliau telah 

melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.
25

 

 Malayu Hasibuan berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu dan 

seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.
26

 

 G.R. Terry menyatakan dalam Mohamad Mustari : “Manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kea rah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.”
27

 

                                                     
25

 Dodo Murtado, Lis Suhayati, Uay Zoharudin, Manajemen dalam Perspektif Al-Quran 

dan Hadis, (Bandung:Yrama Widya, 2019), h.4-8 
26

 Ibid h.2 
27

 Wahyu Nugraheni, “Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter 

Kemandirian Anak Usia Dini di KB Islam Al-Azhar 29 Semarang”. (Disertasi Program SI 

Keguruan UIN Walisongo, semarang, 2015), h.10 
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 James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan 

manajemen sebagai berikut.Manajemen is the process of planning, 

organizing, leading, and controlling the efforts of organization members 

and of using all other organizational resources to achieve stated 

organizational goals.
28

 

 Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok kearah tujuan yang nyata secara efektif, 

dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.  

 

2. Pentingnya Manajemen 

 Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, 

pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak 

terbatas.Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan 

dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, 

tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan 

tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal 

dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat 

dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan 

tercapai.  

 

 

                                                     
28

 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  h.2 
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 Manajemen itu sangat penting, mengapa demikian? Karena dengan 

adanya manajemen yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan 

daya guna serta hasil guna semua potensi yang dimiliki, manajemen yang 

baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan, manajemen perlu untuk 

kemajuan dan pertumbuhan dan manajemen selalu dibutuhkan dalam 

setiap kerja sama sekelompok orang. Manajemen selalu terdapat dan 

sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, 

sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. 

Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi 

dan harmonis, saling menghormati dan menintai, sehingga tujuan optimal 

akan mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya 

demi hari esok yang lebih baik, dan rumah tangga yang sakinah.
29

 

3. Fungsi Manajemen 

 Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para 

manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai 

organisasi.Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan manajer atas seperti 

pimpinan organisasi, tetapi juga oleh manajer menengah dan manajer 

bawah. Ada banyak tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh para 

manajer organisasi dalam perwujudan tujuan organisasi sehingga 

Amirullah Haris Budiono menyatakan bahwa manajer paling tidak harus 

melaksanakan empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian.  
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 Fungsi Manajemen dalam konteks Islam, manajemen memiliki 

unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara 

umum.Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis sebagai falsafah 

hidup umat Islam. Unsur tersebut diantaranya sebagai berikut :Planning, 

Organization, Coordination, Controlling, Motivation, dan Leading.
30

 

 Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa fungsi manajemen 

ini sangat penting bagi organisasi maupun lembaga karena dengan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau 

pengawasan maka tujuan dan sasaran dari organisasi akan jelas dan terarah 

dengan baik, dan didukung dengan pelaksanaan yang sesuai dengan 

tugasnya masing-masing maka akan mempermudah untuk mengerjakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi atau lembaga. 

A. Perencanaan (Planning) 

       Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang 

akan datang dengan waktu dan metode tertentu. Perencanaan adalah 

sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam 

bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak 

dicapai mendapatkan hasil yang optimal.Selain itu perencanaan adalah 

salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.
31
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Hal ini sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw. 

 

بُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُ  ُكُم الَعَمَل َأْن ي ُْتِقَنهُ ِإنَّ اهلَل َيُِ  

 

Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan sesuatu 

pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan 

tuntas).(HR. Ath-Thabrani) 

Dalam Al-Quran, Allah Swt berfirman : 

 َفِإَذا فَ َرْغَت َفاْنَصبْ ﴿ ٧﴾َوِإََلٰ َربَِّك َفاْرَغْب ﴿ ٨﴾ 

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanlah hendaknya kamu berharap.
32

 

 Setiap hal yang diperbuat oleh manusia, ia harus mempertanggung 

jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat 

perencanaan yang matang dan itqan karena setiap pekerjaan akan 

menimbulkan sebab-akibat. Adanya perencanaan yang baik akan 

menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah 

Swt. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang 

datangnya dari Allah Swt.
33
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 Perencanaan adalah fungsi untuk merencanakan tujuan yang ingin 

dicapai organisasi atau lembaga.Secara operasional tujuan organisasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan profit dan tujuan nonprofit. 

Organisasi bertujuan profit harus menentukan besarnya produksi, 

target penjualan, serta biaya yang akan dikeluarkan. Dengan 

membandingkan pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, 

organisasi bisa mengetahui profit yang mereka peroleh.Sementara itu, 

organisasi nonprofit harus menetapkan berbagai variable yang dapat 

memuaskan para pelanggan atau masyarakat.
34

 

      Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan saat ini 

untuk menentukan masa depan. Masa yang akan datang bisa dikatakan 

sebagai masa yang tidak pasti karena apa yang terjadi kini belum tentu 

terjadi di masa depan. Untuk menentukan tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai pasti dibutuhkan proses untuk mempertimbangkan serta 

menganalisis pentingnya tujuan tersebut. Semua tugas itu merupakan 

tanggung jawab pemimpin organisasi atau manajer. Dalam kegiatan 

perencanaan, pemimpin organisasi atau manajer akan dihadapkan pada 

beberapa pilihan terkait tujuan yang ingin dicapai.  

      George R. Terry dan Leslie W. Rue berpendapat bahwa 

perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan 

dikejar di waktu mendatang dan apa yang dilakukan agar tujuan itu 

dapat tercapai. Organisasi diharapkan untuk menentukan kegiatan-

                                                     
34

 Karyoto, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016),  h.5 

 



24 

 

 

kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

menggambarkan tujuan yang ingin diraih sehingga dapat 

menghindarkan organisasi dari berbagai pemborosan. 

       Menurut Malayu S.P. Hasibuan perencanaan adalah pekerjaan 

mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang 

diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan 

datang. Dengan ditentukannya empat hal tersebut, para pekerja dapat 

mengerti cara atau teknik serta waktu kerja yang dapat dijadikan 

panduan untuk melaksanakan pekerjaan organisasi.
35

 

       Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemimpin 

organisasi untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai 

untuk masa depan, dengan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai.  

       Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan: 

a. Menetapkan arah tujuan serta target bisnis 

b. Menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut 

c. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan 

d. Menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan 

dan target bisnis. 
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1. Pembagian Perencanaan 

 Perencanaan (planning) dari sudut pandang jenjang manajemen 

bisa dibagi beberapa jenjang : 

a. Top Level Planning (perencanaan jenjang atas), 

Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis.Memberikan 

petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta 

memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya 

menyeluruh.Top Level Planning ini penekanannya pada tujuan 

jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab 

manajemen puncak. 

b. Middle Level Planning (perencanaan jenjang tengah) 

Dalam jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif meliputi 

berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan 

dijalankan, dan tanggung jawab perencanaan level ini berada pada 

manajemen menengah. 

c. Low Level Planning (perencanaan jenjang bawah) 

Perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga 

planning ini mengarah kepada aktivitas operasional, dan 

perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana.
36
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2. Syarat Perencanaan yang Baik 

Berikut syarat-syarat perencanaan yang baik, selayaknya memenuhi 

beberapa hal berikut: 

a. Mempunyai tujuan yang jelas  

b. Sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya 

c. Memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan 

d. Fleksibel bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi 

e. Mempunyai keseimbangan, tanggung jawab dan tujuan yang 

selaras disetiap bagian 

f. Mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa 

dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna 

3. Manfaat dari Perencanaan 

a. Bisa membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat serta aktivitas 

setiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama 

b. Dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi 

c. Memudahkan pengwasan 

d. Dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan 

aktivitas.  

 

B. Pengorganisasian (Organizing) 

 Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya 

manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan 
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dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa yang lebih 

sederhana organizing merupakan seluruh proses dalam 

mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung jawab dan 

wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan 

kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. 
37

 

 Organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerja sama ini diadakan 

pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang 

termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan. Sistem 

ini senantiasa harus mempunyai karakteristik, sebagai berikut: 

1. Ada komunikasi antara orang yang bekerja sama 

2. Individu dalam organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk 

 bekerja sama 

3. Kerja sama itu ditunjukan untuk mencapai tujuan. 

 Dalam hal ini Allah Swt berfirman : 

(surah ali imron ayat 103) 

يًعا َوََل تَ َفرَُّقوا  اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفأَلََّف وَ ۚ  َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ

هَ  ا بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ

نُاللَُّهَلُكْمآيَاِِتَِلَعلَُّكمْ ۚ   ِلَكيُبَ ي ِّ َتُدونَ تَ هْ  َكذَٰ  
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Artinya : Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 

bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada ditepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat 

petunjuk.
38

 

 

 Ayat tersebut menunjukkan bahwa organisasi merupakan 

kumpulan orang-orang yang bisa diorganisasi dengan baik.Oleh karena 

itu hendaknya bersatupadulah dalam bekerja dan memegang komitmen 

untuk menanggapi cita-cita dalam satu paying organisasi dimaksud.
39

 

 Organizing dapat membuat manajer mudah dalam melaksanakan 

pengawasan serta penentuan personil yang diperlukan untuk 

menjalankan tugas yang sudah dibagi-bagi. Pengorganisasian bisa 

dijalankan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa 

personil yang menjalankannya, bagaimana tugasnya dikelompokkan, 

siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Dibawah 

ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada dalam organizing 

(pengorganisasian) : 

a. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-

tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan 

b. Menetapkan struktur perusahaan yang menujukan adanya garis 

kewenangan serta tanggung jawab 
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c. Aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta 

pengembangan tenaga kerja 

d. Aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan 

paling tepat.
40

 

 Beberapa manfaat organizing antara lain : 

a. Memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan 

b. Menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas 

c. Personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan 

untuk mencapai tujuan. 

Fungsi organizing antara lain : 

a. Pendelegasian wewenang didalam manajemen atas (puncak) kepada 

manajemen pelaksana 

b. Ada pembagian tugas yang jelas 

c. Mempunyai manajer puncak yang professional guna 

mengkoordinaskan semua aktivitas.
41

 

 

C. Pengarahan (Directing) 

 Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan 

kerja yang dinamis, sehat dan yang lainnya. Ada beberapa aktivitas 

yang dilakukan pada fungsi pengarahan : 
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a. Mengimpementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, 

dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja 

dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan 

b. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan 

c. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 

 

D. Pengawasan (Controlling) 

 Pengawasan merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja 

berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu 

perbaikan apabila dibutuhkan. Aktivitas dalam fungsi pengendalian ini 

misalnya : 

a. Mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan 

target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan 

b. Menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya 

penyimpangan yang ditemukan 

c. Memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan 

 Suatu bentuk pengawasan yang baik seharusnya sesuai 

dengan kebutuhan dan sifat dari perusahaan.Jadi faktor-faktor serta 

tata perusahaan dimana sebuah pengawasan dilakukan perlu 

diperhatikan.Suatu pengawasan yang baik harus dilakukan dengan 

ekonomis jika dilihat dari biaya, bisa menjamin ada aktivitas 
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perbaikan.Maka dari itu perlu dipersiapkan suatu langkah sebelum 

pengawasan dilaksankan seperti tata pola dan rencana 

perusahaan.
42

 

 

4. Unsur-unsur Manajemen 

      Unsur-unsur Manajemen terdiri dari men, money, material, 

machine, methods, dan market yang disingkat dengan 6M, yaitu: 

a. Men (manusia, orang) 

 Men merupakan orang-orang yang akan menjalankan 

fungsi-fungsi manajemen yang telah penulis paparkan diatas dalam 

operasional suatu organisasi, men merujuk pada sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh organisasi, hal ini termasuk pemaparan 

orang yang tepat, pembagian kerja, pengaturan jam kerja dan lain 

sebagainya. Dalam manajemen faktor men adalah yang paling 

menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula 

yang melakukan proses untuk untuk mencapai tujuan. Tanpa ada 

manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia 

adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena 

adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
43

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam kegiatan manajemen faktor manusia adalah paling 

menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula 
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yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dan tanpa adanya manusia tidak aka ada proses kerja, 

titik pusat dari pada manajemen adalah manusia. 

b. Money (keuangan) 

 Money merupakan salah satu unsure yang tidak dapat 

diabaikan, uang merupakan modal yang dipergunakan untuk 

membiayai pelaksanaan program atau rencana yang telah 

ditetapkan, uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai 

seperti pembelian alat-alat, bahan baku (penolong), pembayaran 

gaji dan lainnya. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari 

jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang 

merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena 

segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan 

berhubungan dengan berapa besar uang yang harus disediakan 

untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan 

harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu 

organisasi. 

c. Material (bahan) 

 Material adalah bahan-bahan baku yang dibutuhkan 

biasanya terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan 

jadi dalam operasi awal guna menghasilkan barang atau jasa yang 

akan dijual. Dalam organisasi bisnis untuk mencapai hasil yang 

lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus 
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dapat menggunakan bahan baku sebagai salah satu sarana. Bahan 

baku dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa bahan baku 

aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.  

d. Machine (alat) 

 Machine merupakan peralatan termasuk teknologi yang 

digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang akan dijual. Mesin yang digunakan untuk 

memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar serta menciptakan efisiensi kerja. Terutama pada penerapan 

teknologi mutahir yang dapat meningkatkan kapasitas dalam 

proses produksi baik barang atau jasa.
44

 

e. Methods (cara) 

 Methods adalah cara yang ditempuh teknik yang dipakai 

untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam 

mewujudkan rencana operasional. Metode dapat dinyatakan 

sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan 

memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, 

fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang 

dan aktivitas bisnis. Sebaik apapun metode yang digunakan, 

sementara dalam pelaksanaannya tidak sesuai maka hasilnya tidak 

akan optimal. Jadi peranan utama dalam manajemen tetap unsure 

manusianya. 
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f. Market (pasar) 

 Market merupakan pasar yang hendak dimasuki hasil 

produksi baik barang atau jasa untuk menghasilkan uang, 

mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari hasil 

penjualan atau tempat dimana organisasi menyebarluaskan 

(memasarkan) produknya. Pemasaran produk sudah barang tentu 

sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak dipasarkan, 

maka proses turn over produksi barang akan berhenti, maksudnya 

proses kerja untuk menghasilkan barang atau jasa tidak dapat 

terjamin kelangsungannya. Oleh karena itu, penguasaan pangsa 

pasar dalam menjual hasil produksi merupakan faktor penting 

dalam organisasi bisnis.Agar pasar dapat dikuasai maka perlu 

menjaga kualitas dan harga barang yang bersaing yang sesuai 

dengan selera konsumen untuk meningkatkan daya beli 

konsumen.
45

 

B. Pengembangan Kemandirian 

1.  Pengertian Pengembangan Kemandirian 

 Menurut tim penyusun kamus pusat bahasa pengembangan secara 

etimologi berarti proses atau cara. Pengembangan adalah suatu usaha 

untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan 

moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui 

pendidikan dan latihan. 
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 Pengembangan (development) adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

dengan kebutuhan melalui pelatihan.
46

  

      Secara sederhana pengembangan juga dapat dikatakan sebagai 

proses atau cara pembuatan. Menurut Iskandar Wiryokusumo, 

pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non 

formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, 

membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang 

seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai 

dengan bakat, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya, sebagai 

bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, 

meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesama, maupun 

lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 

manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. 

 Mengembangkan kemandirian pada anak pada prinsipnya adalah 

dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai 

aktivitas. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada anak, 

maka anak akan semakin terampil mengembangkan skillnya sehingga 

lebih percaya diri.
47
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 Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

pengembangan memiliki arti upaya yang dilaksanakan secara sadar, 

berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka 

menumbuhkan, suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan 

selaras sebagai bekal untuk meningkatkan ke arah tercapainya 

martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi 

yang mandiri. Dalam judul skripsi ini penulis menegaskan bahwa 

pengembangan kemandirian pada anak asuh sangat mempengaruhi 

masa depan dari mereka karena kemandirian merupakan hal yang 

penting dalam diri manusia terutama anak-anak. Diharapkan 

pengembangan dapat menimbulkan perubahan secara bertahap kearah 

yang lebih tinggi dan meluas secara menyeluruh sehingga dapat 

tercapai suatu tujuan.
48

 

 Kemandirian merupakan sikap diri yang tanpa menggantungkan 

diri dengan orang lain memandang manusia sebagai suatu kesatuan 

jasmani dan rohani yang sempurna untuk dapat direalisasikan dalam 

kehidupan. Dengan demikian kemandirian yang dimiliki seseorang 

dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek jasmani dan rohani yang 

dituangkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
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 Kemandirian adalah sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan perbuatan yang cenderung individual (mandiri), tanpa 

bantuan dan pertolongan dari orang lain. Kemandirian identik dengan 

kedewasaan, berbuat sesuatu tidak harus ditentukan atau diarahkan 

sepenuhnya oleh orang lain. Kemandirian anak sangat diperlukan dalam 

rangka membekali mereka untuk menjalani kehidupan yang akan datang. 

Dengan kemandirian ini seorang anak akan mampu untuk menentukan 

pilihan yang ia anggap benar, selain itu ia berani memutuskan pilihannya 

dan bertanggung jawab atas resiko dan konsekwensi yang diakibatkan dari 

pilihannya tersebut.
50

 

 Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian manusia 

yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya terkait dengan aspek kepribadian 

yang lain dan harus dilatihkan pada anak-anak sedini mungkin agar tidak 

menghambat tugas-tugas perkembangan anak selanjutnya. Kemampuan 

untuk mandiri tidak terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan ini 

diperoleh dengan kemauan, dan dorongan dari orang lain. Istilah 

“kemandirian” menunjukkan adanya kepercayaan akan kemampuan diri 

untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain 

dan keenganan untuk dikontrol orang lain. Individu yang mandiri sebagai 

individu yang dapat berdiri sendiri, dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai 

inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan di mana ia berada. 
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 Menurut Barnadib yang dikutip oleh Eti Nurhayati berpendapat, 

kemandirian mencakup perilaku mampu berinisiatif mengatasi masalah 

mempunyai rasa percaya diri dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa 

menggantungkan diri terhadap bantuan orang lain.  

 Sedangkan menurut Mu‟tadin yang dikutip oleh Eti Nurhayati 

kemandirian mengandung makna (a) suatu keadaan dimana seseorang 

memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, (b) mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi, (c) memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas 

dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemandirian 

merupakan salah satu aspek kepribadian manusia yang tidak dapat berdiri 

sendiri, artinya terkait dengan aspek kepribadian yang lain dan harus 

dilatihkan pada anak-anak sedini mungkin agar tidak menghambat tugas-

tugas perkembangan anak selanjutnya. Kemampuan untuk mandiri tidak 

terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan ini diperoleh dengan kemauan, 

dan dorongan dari orang lain. Menurut Kartini dan Dali yang dikutip oleh 

Enung Fatimah mengemukakan bahwa kemandirian adalah hasrat untuk 

mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri.
51

 

 Pengertian anak mandiri adalah anak yang mampu memenuhi 

kebutuhannya, baik berupa kebutuhan naluri maupun kebutuhan fisik, oleh 

dirinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang 

lain. Bertanggung jawab dalam hal ini berarti mengaitkan kebutuhannya 
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dengan kebutuhan orang lain dalam lingkungannya yang sama-sama harus 

dipenuhi.Kemandirian sangat erat terkait dengan anak sebagai individu 

yang mempunyai konsep diri, penghargaan terhadap diri sendiri, dan 

mengatur diri sendiri.Anak memahami tuntutan lingkungan terhadap 

dirinya, dan menyesuaikan tingkah lakunya. 

 Secara umum kemandirian bisa diukur melalui bagaimana anak 

bertingkah laku secara fisik.Namun, tidak hanya itu, kemandirian juga bisa 

berwujud pada perilaku emosional dan sosialnya.Contoh sederhana, anak 

usia3-4 tahun yang sudah bisa menggunakan alat makan, seharusnya bisa 

makan sendiri, ini adalah bentuk kemandirian secara fisik.Anak yang bisa 

masuk ke kelas dengan nyaman karena mampu mengontrol dirinya adalah 

bentuk kemandirian emosional. Contoh kemandirian sosial yaitu apabila 

anak mampu berhubungan dengan orang lain secara independen sebagai 

individu, dan tidak selalu hanya berinteraksi dengan orang tua atau 

pengasuhnya. 

 Anak-anak yang tidak mandiri akan memberi pengaruh negatif 

terhadap perkembangan kepribadiannya sendiri. Apabila hal ini tidak 

segera diatasi, anak akan mengalami kesulitan pada perkembangan 

selanjutnya. Anak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Terlebih anak yang tidak mandiri juga akan 

menyusahkan orang lain. Anak-anak yang tidak mandiri cenderung tidak 

percaya diri dan tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. 

Sedangkan bentuk ketergantungan kepada orang lain dapat berupa; 
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misalnya mulai dari persiapan berangkat sekolah, ketika di lingkungan 

sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, sampai dalam pola belajarnya. 

Dalam persiapan berangkat sekolah,  misalnya, anak selalu ingin 

dimandikan orang lain, dibantu berpakaian, minta disuapi, disiapkan buku 

dan peralatan sekolah oleh orang lain, termasuk harus selalu diantar 

kesekolah.
52

 

 Ada delapan unsur yang menyertai makna kemandirian bagi 

seorang anak, yaitu antara lain: 

1. Kemampuan untuk menentukan pilihan 

2. Berani memutuskan atas pilihannya sendiri 

3. Bertanggungjawab menerima konsekwensi yang menyertai pilihannya 

4. Percaya diri 

5. Mengarahkan diri 

6. Mengembangkan diri 

7. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

8. Berani mengambil resiko atas pilihannya. 

 Unsur-unsur atau indicator kemandirian tersebut diatas, tentu pada 

anak usia dini berbeda dengan makna kemandirian bagi orang dewasa. 

Bagi anak usia dini kemandirian sifatnya masih dalam taraf yang sangat 

sederhana, sesuai dengan tingkat perkembangannya.
53
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 Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kemandirian adalah kemampuan manusia untuk mengembangkan 

kelebihan dan kemampuan menopang diri sendiri baik dalam suatu 

kegiatan maupun perbuatan dengan sikap dan bertingkah laku. Pada judul 

ini yang menjadi titik focus adalah kemandirian anak asuh yang ada 

dipanti Bussaina Bandar Lampung. Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur 

tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri dan lain-lain, serta 

memberi kesimpulan bahwa kemandirian mengindikasikan adanya unsur-

unsur : tanggung jawab, percaya diri, berinisiatif, mantap mengambil 

keputusannya, mampu menyelesaikan masalah sendiri, tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain, memiliki hasrat berkompetisi dan 

mampu mengatur kebutuhan sendiri.  

1. Aspek-aspek Kemandirian  

 Menurut Robert Havighurst yang dikutip oleh Desmita 

(2011: 186) membedakan kemandirian atas empat aspek, yaitu : 

1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi 

sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada 

orang lain;  

2) Kemandirian ekonomi, kemampuan mengatur ekonomi 

sendiri dan tidak menggantungkan kebutuhannya pada 

orang lain;  

3) Kemandirian intelektual, kemampuan untuk mengatasi 
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berbagai permasalahan yang ada;  

4) Kemandirian sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan 

orang lain, dan tidak tergantung pada aksi orang lain. 

Kemandirian anak ditandai dengan adanya kemampuan 

untuk melakukan aktivitas sederhana sehari- hari, seperti 

makan tanpa harus disuapi, mampu memakai kaos kaki dan 

sepatunya sendiri, dan kegiatan-kegiatan lain tanpa 

tergantung dengan orang lain.
54

 

 

  Kemandirian akan dicapai oleh anak melalui proses belajar atau 

pendidikan. Kesadaran untuk tertib dan membiasakan kemandirian sejak 

kecil akan membuat hidup menjadi lebih nyaman. Contoh dalam 

kehidupan sehari-hari setelah anak dapat diajak berkomunikasi adalah 

membiasakan anak untuk:  

1) Belajar mengembalikan barang ke tempat semula agar anak 

mendapatkan kemudahan saat memerlukan barang tersebut,  

2) Mengajarkan anak untuk membereskan mainannya setelah 

bermain, sehingga anak belajar bertanggungjawab dan berhati- hati 

(aware) dengan mainannya, dan  

3) Belajar untuk mematuhi jadwal dan membagi waktu dengan baik. 
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  Sedangkan menurut Steinberg yang dikutip oleh NandangBudiman  

membagi kemandirian menjadi tiga tipe : 

1) Kemandirian emosional  

Kemandirian emosional pada anak merupakan dimensi 

kemandirian yang berhubungan dengan perubahan keterikatan 

hubungan emosional, utamanya dengan orang tua. Terdapat empat 

aspek kemandirian emosional yakni : Sejauh mana individu 

melakukan de-idealized (kemampuan individu untuk tidak 

mengidealkan orang tua);Sejauh mana individu memandang orang 

tua sebagai orang dewasa pada umumnya; Sejauh mana individu 

tidak tergantung pada bantuan emosional orang lain;Sejauh mana 

individu mampu melakukan individualisasi di dalam hubungannya 

dengan orang tua. 

2) Kemandirian behavioral  

Kemandirian behavioral pada anak merupakan dimensi 

kemandirian yang menuju pada kemampuan membuat keputusan 

secara bebas dan konsekuen. Ada tiga tipe kemandirian perilaku 

yang berkembang pada anak dan remaja, yakni: memiliki 

kemampuan dalam pengambilan keputusan,memiliki kekuatan 

terhadap pengaruh pihak lain, danmempunyai rasa percaya diri.  

3) Kemandirian nilai  

Kemandirian nilai pada anak adalah dimensi kemandirian yang 

menuju pada kemampuan untuk memaknai seperangkat prinsip 
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tentang benar dan salah atau penting dan tidak penting. Ada tiga 

perubahan dalam kemandirian nilai yaitu :Pertama, keyakinan akan 

nilai semakin abstrak, misalnya mempertimbangkan kemungkinan 

yang terjadi saat mengambil keputusan yang mengandung nilai 

moral.Kedua, keyakinan tentang nilai yang semakin mengarah 

sesuai dengan prinsip, misalnya berpikir dan bertindak sesuai 

dengan nilai yang bertanggung jawab.Ketiga, keyakinan akan nilai 

semakin terbentuk dalam diri individu, misalnya bertingkah laku 

sesuai dengan keyakinan dan nilainya sendiri. Perkembangan nilai 

berlangsung pada masa remaja akhir atau dewasa muda.
55

 

  Anak-anak yang tidak dilatih mandiri sejak usia dini, akan 

menjadi individu yang tergantung sampai remaja bahkan sampai 

dewasa nanti. Contoh yang paling nyata adalah anak usia SD yang 

makan masih harus disuapi, dimandikan atau masih banyak dibantu 

dalam kegiatan yang seharusnya sudah dapat dilakukan sendiri.  

  Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yakni 

kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, sosial, behavioral, dan 

nilai. Namun untuk anak, kemandirian yang berkembang adalah 

behavioral dan emosi, sedangkan kemandirian yang lain 

berkembang pada tahap remaja dan dewasa.  
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2. Ciri-ciri Kemandirian : 

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang ciri-ciri 

kemandirian. Pendapat-pendapat para ahli, seperti Gilmore 

dalam Chabib Thoha, Lindzey & Ritter, Hasan Basri, 

Antonius, menyebutkan hal-hal berikut ini dalam ciri-ciri 

kemandirian : 

1. Ada rasa tanggung jawab 

2. Mampu bekerja sendiri secara mandiri (jarang meminta 

pertolongan orang lain) 

3. Memiliki sifat kreatif 

4. Mempunyai inisiatif 

5. Menguasai keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang 

kerjanya 

6. Menghargai waktu 

7. Mempunyai rasa aman jika memiliki pendapat yang berbeda 

dengan orang lain 

8. Memiliki penyelesaian persoalan 

9. Mampu menimbang dengan baik problem yang dihadapi secara 

intelegen 

10. Puas dengan pekerjaan yang dilakukan 

11. Memiliki kepercayaan diri 

12. Dapat melayani diri sendiri, terutama untuk hal-hal pribadi.
56
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  Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa seseorang 

dikatakan mandiri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Memiliki pandangan hidup sebagai sesuatu keseluruhan.  

b. Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri 

dan orang lain.  

c. Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial. 

d.  Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 

e.  Toleran terhadap ambiguitas.  

f. Peduli akan pemenuhan diri (self-fulfiment).  

g. Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal.  

h. Responsive terhadap kemandirian orang lain.  

i. Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain.  

j. Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan 

dan keceriaan.
57

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia 

diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai potensi untuk bersaing 

dengan manusia yang lainnya dan harus memiliki sikap yakin untuk maju 

dan berkembang  demi kebaikan dirinya.  
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 Pengembangan kemandirian yang dimaksud pada judul ini adalah 

pengembangan untuk menanamkan lebih maksimal lagi kemandirian 

khususnya anak asud di Panti Asuhan Bussaina. Serta meningkatkan apa 

yang sudah ditanamkan oleh pengurus agar benar-benar sesuai dengan 

harapan untuk anak asuh pada masa yang akan datang. 

 

C. Anak Asuh 

1. Pengertian Anak Asuh 

     Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau 

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 

pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang 

tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara 

wajar.(UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak Asuh yaitu 

anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang atau lembaga), 

tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.
58
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D. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan dari beberapa 

sumber, penulis menemukan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka 

sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk menghindari 

plagiatisme dalam penyusunan skripsi ini. Adapun tinjauan pustaka 

dalam penelitian antara lain : 

 Judul Skripsi “Upaya Pengurus Panti Asuhan Qoroba 

Mulya Sukarame Bandar Lampung dalam Meningkatkan 

Kemandirian Anak Asuh” oleh Putri Kaninur Welia, NPM: 

1341020047. Jurusan  Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa upaya panti asuhan Qoroba Mulya Sukarame 

Bandar Lampung dalam meningkatkan kemandirian anak asuh dan 

untuk mengetahui proses upaya kemandirian anak asuh yang 

dilakukan panti asuhan Qoroba Mulya Sukarame Bandar Lampung. 

Adapun hasil penelitian ini bahwa upaya pengurus panti asuhan 

dalam meningkatkan kemandirian anak sudah terlaksana dan telah 

berupaya menjalankan hanya saja memang ada beberapa anak yang 

masih belum bisa menerapkan kemandirian dan upaya yang 

dilakukan telah berjalan sesuai dengan teori yang ada. 

Persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang dilakukan 

penulis dilihat dari beberapa hal, diantaranya: 
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1. Sama-sama melakukan penelitian di Panti Asuhan. 

Perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian di 

Panti Asuhan Qoroba Mulya Sukarame Bandar Lampung, 

sedangkan penelitian ini di Panti Asuhan Bussaina Bandar 

Lampung. 

2. Sama-sama meneliti kemandirian anak asuh, peneliti terdahlu 

melakukan penelitian berdasarkan upaya pengurus dalam 

meningkatkan kemandirian anak asuh, sedangkan penelitian ini 

meneliti manajemen pengembangan kemandirian anak asuh. 

  Judul Skripsi “Pengembangan Kemandirian Siswa Melalui 

Program Life Skill di SD Al-Irsyad Surakarta” oleh Annisa 

Mahmuda, NPM: 133111072 Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pengembangan Kemandirian Siswa Melalui Program Life Skill di 

SD Al-Irsyad Surakarta. Adapun hasil penelitian ini Berdasarkan 

struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa program life skill 

di sekolah dasar Al Irsyad Surakarta memiliki seorang kordinator 

yang disebut koordinator life skill,dalam hal ini sebagai guru life 

skill. Koordinator life skill ini bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan dalam program life skill di sekolah dasar 

Al Irsyad Surakarta.Dalam pengelolaannya koordinator life skillI 

bekerjasama dengan seluruh wali kelas 1, guru pendamping life 
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skill dan wakil kepala kesiswaan.Koordinator life skill juga 

berperan aktif dalam penentuan tema dan jenis kegiatan life skill. 

  Persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang 

dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang 

pengembangan kemandirian, peneliti terdahulu melakukan 

penelitian terhadap pengembangan kemandirian siswa SD, 

sedangkan penelitian meneliti pengembangan kemandirian pada 

anak asuh Panti Asuhan Bussaina. 

  Judul Skripsi “ Manajemen Pengembangan Organisasi pada 

Panti Asuhan Muhammadiyah Budi Mulya Sukarame Bandar 

Lampung” oleh Sarif Maulana Sardi, NPM : 1041030032 Jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen 

Pengembangan Organisasi pada Panti Asuhan Muhammadiyah 

Budi Mulya Sukarame Bandar Lampung.Adapun hasil penelitian 

ini berdasarkan manajemen pengembangan telah berjalan sesuai 

dengan teori tetapi masih ada pembagian tugas dari struktur 

organisasi yang belum sesuai. 

 Persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu Sama-sama melakukan penelitian di Panti 

Asuhan.Perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian di 

Panti Asuhan Muhammadiyah Budi Mulya Sukarame Bandar 



51 

 

 

Lampung, sedangkan penelitian ini di Panti Asuhan Bussaina 

Bandar Lampung.Sama-sama melakukan penelitian tentang 

manajemen pengembangan.Perbedaannya peneliti terdahulu 

meneliti manajemen pengembangan organisasi sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang manajemen pengembangan 

kemandirian anak asuh. 

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas perbedaan dan 

persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang panti asuhan dan manajemen 

pengembangan, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian 

tentang manajemen pengembangan kemandirian anak asuh di Panti 

Asuhan Bussaina Bandar Lampung, dan penelitian terdahulu 

tentang manajemen pengembangan organisasi sedangkan 

penelitian ini membahas tentang manajemen pengembangan 

kemandirian anak asuh yang terdapat di Panti Asuhan 

Bussaina.Selanjutnya peneliti terdahulu melakukan penelitian 

terhadap pengembangan kemandirian siswa SD, sedangkan 

penelitian meneliti pengembangan kemandirian pada anak asuh 

Panti Asuhan Bussaina. 
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