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ABSTRAK 

MANAJEMEN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA  

RUMAH YATIM DI BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

NuriUlwati 

 

Rumah Yatim merupakan sebuah organisasi dengan skala nasional yang 

bergerak dalam pengasuhan anak-anak yatim dan dhuafa. Adapun pengurus yang 

berkaitan dengan Manajemen pengawasan sumber dayamanusia adalah terhadap 

anak dalam program kemandirian yatim dhuafa di Rumah Yatim dimana dalam 

proses pengawasan tersebut untuk menentukan apa yang harus dicapai. 

Kelancaran organisasi adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak 

(top management). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai 

atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka 

mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam penelitian ini menemukan 

kejangalan yakni tidak adanya transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan 

dana dari para donatur. Penelitian bertujuan melakukan penelitian ini di rumah 

yatim agar mengetahui apakah sistem pengawasannya sudah berjalan dengan 

baik atau sesuai dalam manajemen pengawasan. 

Sehubungan dengan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian, yang dirumuskan dalam masalah yaitu, “Bagaimana Manajemen 

Pengawasan Rumah Yatim Sumber Daya Manusia Di Bandar Lampung”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Manajemen 

Pengawasan Rumah Yatim dengan objek penelitian utamanya adalah pengurus 

yatim dan dhuafa, dalam hal ini menggunakan teori Cara Pengawasan Sumber 

daya Manusia melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. 

Dengan ini penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendasar dengan 

mengangkat data-data yang terdapat di Rumah Yatim melalui Pengawasan 

Sumber daya manusia. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (Deskriptif 

Research), yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan objek 

penelitian.Untuk memudahkan penelitian menggunakan sampel sebagai objek 

penelitian, yang berjumlah enam orang pengurus yang di anggap mewakili 

populasi berjumlah dua belas orang. Analisa data yang penulis gunakan adalah 

analisa kualitatif maka dalam menggunakan metode berfikir deduktif. 

Temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa usaha yang dilakukan 

Rumah Yatim melalui program yang berjalan yang ada di RumahYatim dalam 

manajemen pengawasan sumber daya manusia diantaranya pengelola melakukan 

pengawasan secara langsung dilakukan oleh ketua asrama dan secara tidak 

langsung dilakukan oleh ketua cabang menerima laporan dari ketua asrama. 

Kata kunci:manajemen pengawasan sumber daya manusia.  
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MOTTO 

  

 

    

 

         

   

 

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhati kanapa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
1
(QS Al-Hasyr :18) 
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ArifFakhrudin, M.Ag, SitiIrhamah, Lc. Alhidayah Al-QuraanTafsir Per Kata 

TajwidKodeAngka, (Tangerang Selatan, PenerbitKalim, Tahun 2011) Hlm, 547. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PenegasanJudul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul proposal ini, 

maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah 

utama. SkripsiIni Berjudul: “MANAJEMEN PENGAWASAN SUMBER DAYA 

MANUSIA RUMAH YATIM DI BANDAR LAMPUNG.” 

Stonner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian. Upaya anggota organisasi dan menggunakan 

semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
2
Manajemen yang penulis maksud adalah suatu proses karena semua 

manajer apapun keahliannya dan keterampilannya selalu terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi, dimana 

kegiatan yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan. 

Pengawasan (controlling) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk 

melaksanakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dan tahapan yang telah harus dilalui.
3
 Pengawasan yang dimaksud 

penulis adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengembalian 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut.  

                                                           
2
AmirullahHarisBudiyono, Pengentar Manajemen, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2004), h.7. 

3
Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT BumiAksara, 2005), h.4. 
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Manajemen Pengawasan yang dimaksud yaitu pengamatan atas pelaksanaan 

seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. 

Sumber daya manusia adalahmanusia yang bekerja dilingkungan organisasi, 

disebut personel, tenaga kerja, pegawai atau karyawan.
4
 Sumber daya manusia yang 

dimaksud penulis adalah orang yang berusaha bekerja dalam suatu organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan di organisasi tersebut. 

Manajemen Pengawasan sumber daya manusia yang dimaksud adalah suatu 

kegiatan pengawasan dalam mengadakan pengamatan terhadap anak-anak dalam 

program kemandirian yatim dan dhuafa yang dilakukan oleh pengurus rumah yatim. 

Rumah Yatim merupakan sebuah organisasi sosial skala Nasional yang 

bergerak dalam pengasuhan anak-anak yatim dan dhuafa.
5
Rumah Yatim yang akan 

penulis teliti yaitu, yaitu Rumah Yatim Cab. Lampung bertempat di 

Jl.WolterMoginsidi No. 45 Bandar lampung. Merupakan organisasi yang bergerak 

dalam penghimpunandana dan pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan 

Fidyah para donatur. Kemudian dari semua yang sudah terhimpun tersebut akan 

dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan diatur melalui 

program-program yang ada di Rumah Yatim tersebut.
6
 

Terhadapprogram di Rumah Yatim yaitu program kemandirian yatim dan 

dhuafa dimana dalam program ini memiliki beberapa cabang yaitu pendidikan yatim 

                                                           
4
 Malayu, Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 

244. 
5
Dokumentasi Rumah Yatim Bandar Lampung 2017. 

6
Dokumentasi Rumah Yatim Bandar Lampung 2017. 
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dan dhuafa, kesehatan yatim dan dhuafa, pengembangan potensi anak, pemenuhan 

nutrisi, pemenuhan sandang yatim dan dhuafa, oprasional asrama, pemenuhan sarana 

fasilitas asrama, pemenuhan sarana bermain dan rekreasi. Yang dilakukan oleh 

pengurus kepada anak-anak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah 

pegawasan yang dilakukan oleh rumah yatim terhadap anak-anak melalui program 

kemandirian yatim dan dhuafa dengan pengawasan secara langsung dan tidak 

langsung dilakukan oleh pengurus. 

B. AlasanMemilihJudul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber daya manusia adalah factor sentral dalam suatu organisasi. Apapun 

bentuk sertatujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk 

kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh 

manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategi dalam semua kegiatan 

institusi atau organisasi. Selanjutnya, sumber daya manusia ini harus diatur 

dan diurus berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai 

secara optimal. Manajemen pengawasan sumber daya manusia erat sekali 

dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, terle bihlagi dalam 

lingkungan kerja. Dapat mengetahui tentang cara meningkatnya motivasi 

karyawan, meningkatkan kinerja kedisiplinan, etos kerja serta hubungan 

antara atasan dan bawahan. 
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2. Rumah Yatim yang bergerak dibidang penghimpunan dana dan pemberdayaan 

Zakat, Infak, Sedekah,Wakaf, dan Fidyah para donatur. Bahwa rumah yatim 

memiliki manajemen yang sangat baik. 

3. Selain alasan tersebut, alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah 

karena ketersediannya referensi,tempat yang relative terjangkau, serta 

ketersediaan waktu dan biay apenelitian. 

C. LatarBelakangMasalah 

Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa yang 

diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator pekerjaan manajemen yang meliputi 

rapi, benar, tertib, teratur dan sistematis. Apa yang diatur dalam agama Islam itu 

adalah berdasarkan syariat Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW).
7
 Dalam QS, Al-Infitar : 10-11 : 

         

Artinya : Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-

pekerjaanmu itu).
8
 

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah fungsi 

pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi yang mengusahakan adanya keserasian 

antara rencana dan pelaksanaannya. Pengawasan bersifat timbal balik, artinya 

pengawasan tidak saja bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan suatu 

                                                           
7
 Ma’ruf Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Kanisius, 

2013), h. 3. 
8
DepartemenAgama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bogor : 2007), h. 587. 
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rencana, akan tetapi digunakan pula untuk menyesuaikan rencana dengan 

perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu.
9
 

Kelancaran organisasi adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (top 

management). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau 

tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil 

keputusan yang lebih baik. 

Dari uraian di atas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-

kegiatan seperti: menentukan standar sebagai ukuran pengawasan untuk penilaian 

hasil-hasilnya, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai 

dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan, 

dan perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.
10

 

Perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat, sebab sesuatu 

tidak dapat diawasi kalau belum diadakan perencanaan sebelumnya, sehingga 

perencanaan merupakan standar yang dipakai dalam pengawasan.  

Dalam penelitian ini menemukan kejangalan dalam pengawasan masalah 

keuangan yakni tidak adanya transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan dana dari 

para donatur. Dalam penelitaian ini peneliti bertujuan melakukan penelitian dirumah 

yatim agar mengetahui apakah system pengawasannya sudah berjalan dengan baik 

atau sesuai dalam manajemen pengawasan. 

                                                           
9
 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi aksara, 1997), h. 

357. 
10

Ibid.h, 125. 
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Dalam penelitian di Rumah Yatim Bandar Lampung ditemukan adanya cara 

pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung di lakukan 

oleh kepala asrama langsung yang langsung juga berinteraksi kepada anak-anak didik 

yang ada di asrama putri Rumah Yatim Bandar lampung, sedangkan pengawasan 

tidak langsung di lakukan oleh kepala cabang, dimana kepala cabang hanya 

menunggu hasil laporan dari kepala asrama selaku pengawasan secara langsung. 

Keunikan pengawasan di Rumah Yatim di Bandar Lampung tersebut adalah 

pengawasan bukan hanya dari pimpinan kepada bawahan, namun sebaliknya 

bawahan pun diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, dan satu sama lain 

saling mengawasi. Pengawasan berjalan secara ketat dan disiplin, kritik dan saran 

harus diterima sebagai bagian untuk memajukan Rumah Yatim di Bandar Lampung. 

Adanya pengawasan yang baik di Rumah Yatim di Bandar Lampung, telah 

menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat setempat, khususnya kepercayaan 

donatur tetap maupun donatur tidak tetap.
11

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana Manajemen Pengawasan Sumber Daya ManusiaRumahYatim Di 

Bandar Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

                                                           
11

Suherman, KetuaCabangRumahYatim,Wawancara, Tanggal 07 Maret 2017. 
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Untuk Mengetahui Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah 

Yatim Di Bandar Lampung. 

F. Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan dalam bidang manajemen 

pengawasan sumber daya manusia (SDM), khususnya manajemen 

pengawasan SDM oleh organisasi sosial kemasyarakatan dengan berbagai 

program-program yang di dalamnya seperti Program kemandirian yatim dan 

dhuafa terhadap anak-anak. 

2. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya pengelola rumah 

yatim Kota Bandar Lampung dalam manajemen pengawasan yang dilakukan 

oleh pengurus Rumah Yatim.  

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 fakta-fakta.
12

 Agar 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan 

metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan tehnik 

penulisan karya ilmiah. 

                                                           
12

 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Askara, 1997), h. 1 
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1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan 

yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.
13

 Menurut Hadari 

Nawawi penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitan yang 

dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan 

organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.
14

 

Dilihat dari jenisnya maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan manajemen 

pengawasan sumber daya manusiaRumahYatim Di Bandar Lampung. 

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, justifikasi keadaan, membuat evaluasi, sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas.
15

” penelitian yang bersifat Deskriptif bertujuan “menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu untuk 

                                                           
13

 Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), Cet. 

Ke-VII, h.32. 
14

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : gadjah Mada University 

Press, 1998), Cet. Ke-VIII, h. 31. 
15

 Marzuki, Metodologi Riset Panduan penelitian bidang bisnis dan social, Ekonisia, 

(Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet. Ke. I 
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melakukan hubunga frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang 

ada di masyarakat.”
16

 

Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat 

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, 

atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara 

apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa 

manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah 

pertanyaan penelitian-penelitian yang mempunyai tujuan untuk membuat lebih 

sistematis, faktual dan  akurat mengenai fakta-fakta dan populasi daerah 

tertentu.
17

 

Penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada atau fenomena tertentu.
18

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu 

untuk membuat gambaran/lukisan secara sitematis , faktual dan akurat mengenai 

fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki dalam kaitannya 

dengan penelitian ini mengambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan 

dengan manajemen pengawasan sumber daya manusia Rumah Yatim. 

2. Populasi Sampel 

                                                           
16

 Koenjoroningrat, Metodologi penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, t.th), h. 32 
17

 Sumadi Surya Brata,Metode Penelitian, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,1998), h.18. 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 10. 
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a. Populasi  

Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala dan 

nilai-nilai karakteristik tertentu dalam penelitian yang merupkan wilayah 

generalisasi yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk depelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.
19

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalahpengurus  12 

orang. 

b. Sampel  

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang di 

anggap dapat menggambarkan populasinya.
20

 Menurut Nana Sudjana sampel 

adalah “wakil dari populasi”.
21

 

Namun menurut Sutrisno Hadi sampel adalah sebagian dari individu yang 

diselidiki dari keseluruhan objek penelitian.
22

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling 

yaitu tidak semua anggota populasi di beri kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non radom sampling yang penulis gunakan 

adalah jenis Porposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan 

                                                           
19

 Hadari Nawawi,Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, (Yokyakarta; Gajah Mada University 

Press,1997), hal. 141. 
20

 Irawan Soehartono, Metaode Penelitian Sosial, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 57 
21

 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, Desertasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1996), h. 53 
22

 Sotrisno Hadi, Metode Research I, ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1993), h. 180. 
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atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui ssebelumnya. 

Berdasarkan pendapat diatas ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Pengurus Rumah Yatim 

1) Pengurus yang terlibat aktif dalam pengelolaan rumah yatim dan 

telah bekerja minimal 3 tahun. 

2) Pengurus yang aktif dalam kegiatan pengelolahan program. 

Berdasarkan kriteria atau ciri-ciri diatas, yang sudah penulis tentukan 

maka yang mewakili sampel dalam penelitian ini adalah dari seluruh pengurus 

Rumah Yatim sebanyak 6orang. 

3. Metode Pengumpulan data  

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan untuk penelitian, mengumpulkan data-data atau informasi dalam 

suatu penelitian. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis 

mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dari 

dua orang atau saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu 
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kualitas hasil wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan 

dan situasi wawancara.
23

 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis Interview (Wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Interview bebas terpimpin yaitu wawancara 

dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga 

bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai 

dengan jawaban yang diberikan responden.
24

 

Pedoman interview hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan 

sampai proses wawancara kehilangan arah dalam interview. Metode ini adalah 

metode pokok yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini 

dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Selain itu wawancara 

juga dilakukan dengan menggunakan media berupa telephone dan internet 

karena alasan kesibukan subyek yang diwawancarai dan untuk keefektif-

efasienan waktu, khususnya untuk mempertanyakan materi tambahan yang 

belum sempat digali dan untuk konfirmasi. 

b. Metode Dokumentasi 

                                                           
23

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung : Mundur Maju, 1996), h. 32  
24

 Sutrini Hadi, Methodelogi research jilid III, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1973), 

h. 127. 
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Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan ke objek penelitian.
25

 Penelitian lapangan yang akan 

dilaksanakan, informasi yang berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe 

informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan dijadikan sebagai sumber 

data yang eksplisit.
26

 

Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-

data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, leaflet dan jika diperlukan 

foto-foto juga dapat menunjang. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagiannya. 

Adapun data yang penulis butuhkan adalah profil atau sejarah Rumah 

Yatim, visi misi, struktur pengurus, program kerjanya, dan pengawasan sumber 

daya manusia Rumah Yatim Di Bandar Lampung. 

c. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.
27

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan 

menggunakan mata, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk salah 

                                                           
25

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

70. 
26

 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain Metode, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 105 
27

Marzuki, Metodologi Riset Panduan penelitian bidang bisnis dan social, Ekonisia, 

(Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet. Ke. I, h. 52 
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satu bentuk dari observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah 

paduan pengamatan dan lembaran pengamatan.
28

 

Observasi ialah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan 

berpedoman kepada desain penelitian perlu mengujungi lokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.
29

 

Penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi 

yang tidak di turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam 

kegiatan pengamatan dilapangan. 

Observasi yang penulis lakukan dengan mengamati kinerja dan aktivitas 

yang dilakukan oleh Rumah Yatim, mengamati program apa saja dengan aplikasi 

yang diterapkan dilapangan, mengamati pengawasa sumber daya manusia. 

H. AnalisisData 

Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang 

dikumpulkan dalam aneka dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman), yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, 

penyuntingan, atau alih-tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, 

yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Dalam analisa ini terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang menjadi secara bersama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi.
30

 

                                                           
28

 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 139  
29

 Ahsannuddin, Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta : Mediatama, 2004), h. 44 
30

 Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI-

PRESS, 1992), Cet. Ke-1, h. 15-16 
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Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang 

ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam 

menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya 

penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. 
31

 

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa kualitatif adalah tehnik 

komparative yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel lain untuk 

mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunannya untuk membandingkan antara 

data lapangan dengan teori dari perpustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.
32

 

Maksud dari analisis komparatif diatas adalah membandingkan data yang satu 

dengan data yang lain dengan maksud menyusun sistematika dan memilah-milah data 

yang valid, kemudian hasil pengumpulan data lapangan tersebut dibandingkan 

dengan teori pada bab II apakah ada kesamaan ataukah ada perbedaan antara data 

lapangan dengan teori, selanjutnya setelah dianalisa kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan hasil interprestasi data menempuh cara induktif 

yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret itu 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
33

 

I. Tinjauan Teori Pustaka 

                                                           
31

 De Lexi J, Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : R.R Karya, 1991), h. 3 
32

 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis, Desertasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1996), h.4 
33

 Sotrisno Hadi, Metode Research I, ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1993). h.42 
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Kajian pustaka berdasarkan dalam melakukan penelitian manajemen 

pengawasan sumber daya manusia rumah yatim di bandar lampung maka perlu 

kiranya dilakukan terhadap studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya . hal ini 

dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber sumber yang dijadikan rujukan 

dalam penelitian ini dan sekaligus untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian 

ini. 

1. Judul skripsi : “Fungsi pengawasan dewan pengawasan syariah dalam 

distribusi zakat lazis dewan dakwah lampung”, disusun Oleh Sahrulabas, 

mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung fakultas dakwah dan ilmu 

komunikasi. 

Hasil yang diteliti oleh saudara Sahrulabas tentang fungsi pengawasan di 

dewan pengawasn syariah ia melihat bentuk-bentuk pengawasan, pengarahan-

pengarahan yang dilakukan oleh dewan pengawasn syariah dalam distribusi zakat 

lazis dewan dakwah lampung. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya dilihat 

dari judulnya Manajemen Pengawasan Rumah Yatim Di Bandar Lampung, 

tempatnya.  

2. Judulskripsi : “FungsiPengawasanTerhadapKinerjaPengurusKoprasiSyari’ah 

Al-Kautsar Di Bandar Lampung”, disusunoleh Titin Munawaroh, Mahasiswa 

IAIN Randen Intan Lampung Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, tahun 

2007. 

Hasil yang diteliti oleh saudari Titin Munawaroh tentang bagaimana 

proses pengawasan yang dilakukan oleh Pengurus Koprasi Sayri’ah Al-Kautsar. 
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Sedangkan perbedaan skripsi yang saya teliti dapat dilihat dari judul, dan 

tempatnya. 
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BAB II 

MANAJEMEN PENGAWASAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

A. Manajemen Pengawasan 

1. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif 

yang berbeda, misalnya pengelolahan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, 

kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. 

Meskipun pada kenyataannnya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan 

makna. Beberapa definisi manajemen antara lain : 

Harold Koontz dan Cyriil O’donnel mendifinisikan manajemen adalah 

suatu usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan 

demikian manajer mengadakan koordinasi atas jumlah aktivitas orang lain yang 

meliputi perencanaan, penggorganisasian, pengerakan dan pengendalian.
34

 

Menurut Stephen P. Robbinson dan Mary Coulter, manajemen adalah 

proses penggorganisasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga kegiatan tersebut 

terselesaikan secara efektit dan efesien dengan melalui orang lain.
35

 

Dari beberapa pendapat tersebut manajemen hanya akan memilik makna 

jika didukung beberapa fungsi yang ada didalamnya, artinya manajemen yang 

secara umum dipahami sebagai suatu ilmu dalam proses untuk mencapai tujuan 

yang efektif, sehingga dapat diwujudkan dengan baik jika fungsi didalam 

manajemen benar-benar diaplikasikan pada suatu yang menjadi sasaran 

                                                           
34

Amirullah Haris Budiyono, PengantarManjemen, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2004), h.7. 
35

 Stephen P. Robbins Dan Mary Coulter, Manajemen, (Jakarta: PT Prenhallindo, 1999), h.6. 
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manajemen (bisa suatu organisasi, perusahaan, bahkan manusia). Berikut ini 

fungsi-fungsi manjemen antara lain:  

Pertama:Menurut H. Fayol fungsi manajemen dibedakan menjadi tiga 

fungsi yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing),pengendalian atau pengawasan (controlling).Kedua: L. Urwick 

menyebutkan fungsi manajemen sebagai berikut perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing),pengendalian atau pengawasan 

(controlling).Ketiga: William H. Newman mengatakan fungsi manajemen yaitu 

prencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), 

pembimbingan (directing), pengawasan (controlling). Keempat: Harold Koontz 

menyebutkan fungsi manajemen sebagi berikut perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penyusunan pegawai (staffing), pengarahan 

(directing), koordinasi (coordinatingi). Kelima: L. Gulick membagi fungsi 

manajemen sebagi berikut perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan pegawai (staffing), pengarahan (directing), koordinasi 

(coordinatingi), laporan (reporting), anggaran (budgeting). Keenam: G.R. Terry 

memberikan penejelasan tentang fungsi manjemen perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing),pengendalian atau pengawasan (controlling).
36

 

2. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik 

apa pun pekerjaan yang dilakukan tanpa ada pengawasan tidak dapat dikatakan 

berhasil pengawasan yang berhubungan dengan tidakan atau usaha penyelamatan 

jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah 

direncanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah 

bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas 

pengawasan. 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukan 

adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena 

                                                           
36

 Sukarna, “Dasar-Dasar Manajemen” (Bandung: Mandar Maju, 2011), Cet Ke-II,h.6. 
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dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi 

pekerjaan yang sedang berjalan.Pengawasan berarti manajer berusaha untuk 

menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan. Apabila ada bagian tertentu 

dari organisasi maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian 

memperbaiki atau meluruskan kejalan yang benar.
37

 

Mengigat hubungan erat antara perencanan dengan pengawasan beberapa 

ahli dalam memberikan definisi pengawasan sebagai berikut : 

Henri Fayol dalam buku General and Industrial management 

menyatakan: control consist in varifying wether everything accurs in 

cinformitywith the plan adapted, the instruction issuesand principles 

esablished.it has for obect to point out weaknessand errors in order to reactify 

them and prevent recurranc. It operatie in everything things, peoples, actions.  

Artinya pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai 

dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan danpronsip-prinsip yang telah 

ditentukan. Jadi tujuannyaialah untuk menunjukan kelemahan dan kesalahan agar 

supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan 

bergerak dalam segala bidang: barang-barang, orang-orang dan tindakan-

tindakannya.
38

 

Stephen P. Robnis dan Mary Coulter merumuskan pengawasan sama 

dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagai mana telah 

direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. 

Berdasarkan uarain diatas dapat kita simpulkan bahwa pengawasan atau 

pengendalian harus ditegakkan pada saat perencanaan.Akan tetapi pengawasan 

atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep 

yang membantu para manajer memantau efektifitas dari perencanaan, 

                                                           
37

Usman Effendi, “Asas-Asas Manajemen”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), Cet. Ke-1. h, 205. 
38

Sukarna, Op, Cit, h.110. 
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pengorganisasian, dan kepemimpinan mereka mengambil tindakan ketika mereka 

dibutuhkan. 

a. Tipe-Tipe Pengawasan  

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang paling enesial, sebaik apapun pekerjaan tanpa adanya 

pengawasan tidak dpat dikatakan berhasil.Pengawasan yang berhubungan 

dengan tindakan atau usaha peneyelamatan jalannya perusahaan kerah tujuan 

yang diinginkan yakni tujuan telah direncakan.
39

 Adapun tipe-tipe 

pengawasan yaitu: 

1) Pengawasan pendahuluan (feed forward control) atau disebut Steering 

Control: yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau 

penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum 

tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. 

2) Pengawasan secara bersama (concurrent control) sering disebut 

pengawasan Ya-Tidak: yaitu pengawasan yang dilakukan bersama 

dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses 

yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

3) Pengawasan umpan balik (feed back control) atau past acction 

control: yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari 

suatu kegiatan yang telah diselesaikan.  

b. Macam-macam pengawasan 
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Dalam pengawasan dikenal atas beberapa tentang macam-macam 

pengawasan antara lain:
40

 

1) Internal control, adalah pengawasn yang dilakukan oleh seorang 

manajer kepada bawahannya. Cakupan dalam pengawasan ini meliputi 

hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, 

kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Audit control, adalah 

pemelrikasaan atau penilain atas masalah-masalah yang berkaitan 

deangan pembukuan perusahaan. Jadi pengawsan atas maslah khusus, 

yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.  

2) External control, adalah pengawsan yang dilakukan oleh pihak luar, 

pengawasan ekstern inidapat dilakukan secara formal atau informal, 

misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilain 

yang dilakukan oleh masyarakat. 

3) Formal control, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh intansi atau 

pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern mapau ekstern. 

4) Informal control, adalah penialian yang dilakukan oleh masyarkat atau 

konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. 

c. Maksud dan tujuan pengawasan  

Mengenai maksud dan tujuan pengawasan seperti dalam buku 

administrasi/manajemen, ialah sebagai berikut.
41
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1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 

2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengusahakan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang 

sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. 

3) Untuk mengetahui apakah pengguna budget yang telah ditetapkan 

dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

4) Untuk mengetahuai apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program 

(fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 

planning atau tidak.  

5) Untuk mengetahui hasil pekerjaaan dengan dibanding dengan yang 

telah ditetapkan dalam rencana (standar), dan sebagai tambahan. 

6) Untuk mengetahui apakah peleksanaan kerja sesuai dengan prosedur 

dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.  

d. Prinsip-prinsip pengawasan  

Harold koontz dan cyril o’donnell dalam buku principles of 

management, menetapkan prinsip-prinsip pengawasan agar supaya 

pengewasan itu berjalan efektif sebagi berikut :
42

 

1) Prinsip tercapinya tujuan (principle of assurance of objective), control 

harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengdakan 
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koreksi untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangandeviasi 

dari pada perencanaan. 

2) Prinsip efisiensi pengawasan (principle of efficency of control), control 

adalah efisiensi bilamana dapat menhindarkan penyimpangan-

penyimpangan dari pada planning sehingga tidak timbul hal-hal lain di 

luar dugaan.  

3) Prinsip tanggung jawab pengawasan (principle of control 

responnsibility), control hanya dapatdilaksanakan apabila manger 

bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan. 

4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang (principle of 

future control), pengawasan yang efektif harus ditunjukan terhadap 

pencegahan penyimpangan planning yang akan datang terjadi baik 

pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 

5) Prinsip pengawasan langsung (principle of direct control), teknik 

control yang paling efektif mengusahakan adanya manager bawahan 

yang berkualitas baik,control itu dilakukan oleh manager atas dasar 

bahwa manusia itu suka berbuat salah. cara yang paling baik untuk 

menjamin adanya peleksanaan yang sesuai dengan planning ialah 

mengusahakan sedapat mungkin para petugas untuk memilik kualitas 

yang terbaik. 
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6) Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection ofplans), control 

harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan 

susunan dari pada planning. 

7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational 

suitability), control harus banyak dilakukan sesuai dengan struktur 

organisasi. Manager dan bawahannya merupakan saran untuk 

melaksanakan planning. Dengan demikian control yang efektif harus 

disesuaikan dengan luas authority manager,  sehingga mencerminkan 

struktur organisasi. 

8) Prinsip kediri pengawasan (principle of individual of control), control 

harus sesaui dengan kebutuhan manager. Tehnik kontrol bisa 

ditunjukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi dari pada 

setiap manager. 

9) Prinsip standar (principle of standard), control  yang efektif dan 

efesien memerlukan standar yang tepat. Prinsip standar ini 

menghendaki bahwa setiap planning itu mempunyai ukuran ektivitas 

yaitu untuk mengukur bahwa suatu program dari pada suatu planning. 

10) Prinsip pengawasan terhadap poin strategis (principle of strategic 

point control), pengwasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya 

perhatian yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam 

pelekasanaan. 



 

26 

11) Prinsip kekecualian (the exception principle), efesiensi dalam contro 

membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukan terhadap faktor 

kekecualian. 

12) Prinsip daya pengwasan (principle of flexibility of control), contorl 

harus fleksibel untuk menghindarkan kegagalan planning. 

13) Prinsip peninjauan kembali (principle of review), sistem control harus 

ditinjau secara berkali-kali, agar supaya sistem yang digunakan 

berguna untuk mencapai. 

14) Prinsip tindakan (principle of action), control adalah mengenai apabila 

ada ukuran-ukuran untuk menoreksi penyimpanga-penyimpangan dari 

pada planning, organizing, staffing dan directing. 

e. Pendekatan sistem pengawasan  

Pendekatan sistem pengawasan merupakan suatu proses terus terang, 

dalam praktiknya manajer memang menghadapi sejumlah tantanggan dalam 

merancang sistem pengawasan yang memberi umpan balik yang akurat 

dengan cara yang tepat waktu dan ekonomis yang dapt diterima oleh anggota 

organisasi. Kebanyakan masalah berasal dari keputusan tentang apa yang 

harus dikendalikan dan berapa sering kemajuan yang harus diukur. Untuk itu 

William H. Newman, mengemukakan prosedur untuk penetapan sistem 

pengawasan. 

1) Merumuskan hasil yang diinginkan: manajer harus merumuskna hasil 

yang akan dicapai sejelas mungkin.  
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2) Menetapkan petunjuk (predictor): hasil tujuan pengawasan sebelum 

dan selama kegiatan dilaksanankan adalah agar manajer dapat 

mengatasi penyimpangan-penyimpanga sebelum kegiatan 

diselesaikan.  

3) Menetapkan standar penunjuk dan hasil : penetapan ini untuk hasil 

akhir adalah bangian penting perancangan proses pengawasan. Sebab 

tanpa menetapkan standar manajer mungkin memberikan perhatian 

terhadap penyimpangan kecil atau tidak beraksi di penyimpangan 

besar. 

4) Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik: jaringan komunikasi 

dianggap baik bila aliran tidak hanya keatas akan tetapi juga kebawa 

kepada siapa mengambil tindakan koreksi. Disamping itu jaringan ini 

cuku efisien untuk menyediakan informasi balik kepada relevan 

kepada personalia kunci yang memerlukannya.  

5) Memiliki informasi dan mngambil tindakan koreksi : dengan 

membandingan poetunjuk dengan standar, penetunan apakah tindakan 

koreksi perlu di ambil dan kemudian pengambilan tindakan. Terlebih 

dahulu informasi tetang penyimpangan dari standar harus di evaluasi 

sebelum tindakn koreksi dilakukan. 

f. Pentingnya fungsi pengawasan  

Pengawasan menyatakan ukuran merupakan dan suatu sebaran 

perilaku.Jika manajeme tidak dapat mengukur berarti manajeme tidak dapat 
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mengawasi dan menegndalikan.Dalam sebuah organisasi terutama dalam 

menghadapi peralatan berpotensi mempengaruhi kehidupan seseorang, perlu 

disadari bahwa kebutuhan untuk membatasi sebaran perilaku.
43

 Ada beberapa 

alasan mengapa pengawasan diperlukan diantara lain ialah : 

1) Perubahan lingkunganorganisasi :munculnya inovasi produk dan 

pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan 

pemerintah baru dan sebagainya. 

2) Peningkatan komplesentasi organisasi : banyaknya jenis produk baru, 

hal itu harus diawasi. 

3) Terjadinya kesalahan-kesalahan : ini apabila diawasi sebelumnya akan 

dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadi kritis. 

4) Kebutuhan manajer : untuk mendelegasikan wewenang, terutam 

dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang 

manajer 

Inti dari aktivitas pengawasan atau pengendalilan yang berhubungan 

dengan tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan 

organisasi dan kebebesan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. 

g. Proses dan cara-cara pengawasan 

Dalam melakukan pengawasan diperlukan proses pengawasan yang 

dilakukan secara bertahap.
44

melalui langkah-langakah diantara lain : 
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1) Penetapan standar pelaksanaan : standar mengandung arti sebagai 

suatu satuan pengkur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 

penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta, dan target pelaksanaan 

dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar khusus: target 

penjualan, anggaran, bagian pasar, marjin keuntunga, keselamatan 

kerja dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum 

digunakan dalam manajemen sebagai berikut: Standar-standar fisik, 

Standar-standar moneter yang ditunjukan dalam rupiah dan mencakup 

biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan 

penjumlahan dan sejenisnya, Standar-standar waktu meliputi 

kecepatan produksi batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan. 

2) Penetuan pengukur pelaksanaan kegiatan : artinya menentukan 

pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan priode berapa kali 

(how often) maksundnya mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, 

setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa 

(what from) pengukuran akan dilakaukan apakah tertulis, inspeksi 

visual, melalui telapon. Siapa(who) yang akan terlibat manajer atau 

staf .pengkuran ini mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta mudah 

ditertangkan kepada karyawan. 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan : pengukuran ini dilakukan sebagai 

proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Berbagai cara untuk 

melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:Pengamatan (observasi), 
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Laporan-laporan (reports), Metode-metode ( outomatic methods), 

Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sample. 

4) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis 

penyimpangan: perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis 

peyimpangan maskudnya adalah pembanddingan pelaksanaan nyata 

dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan 

terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah 

yang mengidefikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. 

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan: tindakan koreksi dapat 

diambil dalam beberapa bentuk standar pelaksanaan dan diperbaiki 

dan dilakukan secara bersama. 

Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisi kembali, apakah sudah 

benar-benar realistis atau tidak.Jika belum benar atau realistis maka rencana 

itu harus diperbaiki. 

Dalam Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah 

perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu 

kegiatan. Agar dapat dipahami dibawah ini cara-cara dalam melakukan 

pengawasan, antara lain : 

1) Pengawasan langsung dalam pengawasan langsung dapat dilakukan 

peninjauan pribadi yaitu dengan infensi dengan jalan meninjau secara 

pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini 
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mengandung kelemahan, menimbulkan kesan pada bahwa mereka 

diamati secara keras dan kuat sekali.
45

 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara 

langsung oleh seorang manajer.Manajer memeriksa pekerjaaan yang 

sedang dilakukan untuk mengetahuai apakah dikerjakan dengan benar 

dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.
46

 

Menurut SP Siagian menyatkan bahwa yang dimaksud dengan 

pengawasan langsung adalah apabila pemimpin organisasi melakukan 

sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para 

bawahannya.Pengawasan langsung dapat berupa; inspikasi langsung, 

pengamatan langsung di tempat dan membuat laporan di tempat.
47

 

Langkah pengawasan secara langsung menurut Khusnurildo sebagai 

berikut :Pertama:Memeriksa apakah atasan langsung bendaharawan 

telah melakukan pemeriksaan kas terhadap bendaharawan sdikitnya 

tiga bulan sekali.Kedua: Meneliti apakah pejabat bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan perlengkapan telah melakukan pemeriksaan 

penyimpanan barang inventaris yang dikelolanya, baik secara 

langsung melihat fisik maupun melalui pembukaan. 

2) Pengawasan Tidak Langsung yang dimaksud pengawasan tidak 

langsung ialah pengawasan dari jarak  jauh. Pengawasan ini dilakukan 

melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan menurut 

Siagian.
48

 Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa :Laporan 
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secara lisan : pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara 

ini kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan tentang 

hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk 

memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya. Pengawasan seperti ini 

dapat mempererat hubungan antara anggota organisasi, karena adanya 

kontak langsung melalui wawancara antara mereka.Laporantertulis : 

merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilaksnakannya, sesuai dengan intruksi dan 

tugas-tugas yang diberikan padanya. Dengan laporan tertulis sulit 

pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saj ayng 

berupa pendapat. Keuntungannya bagi pemimpin dapat digunakan 

sebagi pengawsan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk 

menyusun rencana berikunya. Laporankhusus : selain laporan lisan 

dan tertulis menurut Manullang pengawasn masih mempunyai satu 

teknis lagi, yaitu pengawsan melalui laporan kepada hal-hal yang 

bersifat khusus. Pengawasan berdasarkan pengecualian (control by 

exception) adalah suatu sistem pengawsan diman pengawasn itu di 

tunjukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya 

dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-

peristiwa yang istimewa. 
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Dengan tehnik-tehnik yang telah dijelaskan di atas diharapkan 

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga 

dalam melakukan pengawasan dapat dijadikan evaluasi atau acuan untuk  

pengambilan kebijakan berikutnya. 

B. Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Saat kita berbicara apa itu SDM? Maka kita akan langsung menjawab 

SDM adalah Sumber Daya Manusia. Dalam hal kepanjangan setiap orang sudah 

mengalami persamaan bahwa SDM kepanjangan dari Sumber daya 

Manusia.Namun jika ditanya dari segi persepsi atau pengertian sumber daya 

manusia, maka terdapat jawaban yang beragam atau tidak jarang kita dibuat 

bingung mengenai pengertiann sumber daya manusia. 

Maka diperlukan pembahasan mengenai pengertian SDM agar kita 

memiliki pemahaman yang sama mengenai sumber daya manusai. 

Semula SDM merupakan terjemahan dari “human resources”, namu ada 

pula menyamkan sumber daya manusia dengan “manpower” (tenaga kerja). 

Bahkan sebagian orang menyertakan pengertian sumber daya manusia dengan 

personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainnya).
49

 

Sumber daya manusi merupakan satu-satunya sumber daya yang memilik 

akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya 

(rasio, ras, dan karsa).Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya 
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organisasi dalam mencapai tujuan.Betapapun majunya teknologi, perkembangan 

informasi, tersedianya modal dan memadainyabahan, jika tanpa SDM sulit bagi 

organisai itu untuk mencapai tujuan. 

Menurut para ahli mengemukakan tentang pendapat sumber daya 

manusia antara lain: 

Menurut Handari Nawawi dalam Sunyoto yang dimaksud dengan sumber 

daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan organisasi, disebut juga 

personel, tenaga kerja, pegawai atau karyawan.
50

 

Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalm mencapai tujuan-tujuan organisai. 

Sebagaimana dikemukakan bahwa demensi pokok sisi sumber daya adalah 

kontribusinya terhadap organisai, sedangkan demensi pokok manusia perlakukan 

kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan 

kapabilitas hidupnya.
51

 

Sumber daya berkualitas tinggi menurut Ndraha adalah sumber daya 

manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai 

kompetitif-generatif-inovatif denagn menggunakan energi tertinggi seprtai : 

intelligence, creativity dan imagination.  

Gunawan A. Wardhana sebagimana yang dikutip oleh A.S. munandar 

sepengkal kalimat yang kutipan harbison menyatakan bahwa sumber daya 

manusia mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia 
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yang dipergunakan secara pontensial dapat atau harus dipergunakan untuk tujuan 

produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.
52

 

Dari definisi tersebut kita harus memahami bahwa sumber daya manusia 

harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia 

yang dapat didayagunakan oleh organisasi. 

2. Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 

Perkataan Kualitas menunjukkan kondisi sesuatu dibandingkan dengan 

suatu ukuan tertentu berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai terbaik mengenai 

sesuatu itu.Nanang Fattah menyebutkan bahwa SDM terdiri dari dua dimensi, 

yaitu dimensi kualitatif dan dimensi kuantitatif.
53

Dimensi kualitatif mencakup 

berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (ide), 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasita 

kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif sedangkan 

simensi kuantitatif adalah terdiri atas prestasi dunia kerja yang memasuki dunia 

kerja dalam jumlah waktu belajar. Ciri-ciri sumber daya manusia berkualiatas 

diantaranya:
54

 

a. Kualitas Jasmaniah 

Pada dasarnya sangat mustahil untuk membahas setiap substansi di 

dalam diri manusia secara terpisah, karena manusia itu adalah kesatuan tubuh 
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dan jiwa.Di dalam kesatuan itulah semua fungsi dan peranan manusia dapat 

diwujudkan untuk menjalani hidup dan kehidupan secara manusiawi.Dalam 

kesatuan kedua substansi itu pulalah manusia dalam fungsi dan peranan itu, 

menuntut dan mempersoalkan harkat dan martabatnya. Dengan kata lainhanya 

dalam keterpaduan kedua substansi itu berlangsung kehidupan sebagai 

manusia.  

Oleh karena itu bilamana terjadi kondisi jiwa meninggalkan tubuh 

yang disebut peristiwa kematian, maka berakhir kehidupan.Dalam keadaan itu 

berakhir pula semua fungsi dan peranan kemanusiaan dan karena itu aspek 

harkat dan martabat manusiawi juga tidak lagi perlu dipersoalkannya.Jiwa 

yang meninggalkan tubuh yang disebut roh, membawa semua potensi yang 

semua dimiliki oleh manusia. Sedang tubuh yang ditinggalkan bukanlah 

manusia lagi, tetapi disebut jenazah atau mayat, tidak memerlukan, tidak 

dapat berbuat dan tidak dapat menuntut sesuatu apa pun juga sebagaimana 

sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu maka perlakuan pada tubuh tanpa jiwa 

itu pun, tidak sama seperti selama antara kedua substansi itu terpadu. 

Kualitas jasmaniah berhubungan dengan bidang kesehatan dipengaruhi 

oleh jenis dan kualitas makan sejak dilahirkan, pada masa kanak-kanak, 

remaja dan bahkan setelah dewasa.Setiap orang berbadan sehat dan terhindar 

dari berbagai penyakit, karena kesehatan jasmani sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan rohani dan pikiran (akal).
55

Di dalamnya terdapat berbagai unsur 
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yang harus dipenuhi seperti vitamin gizi dan berbagai jenis zat yang 

diperlukan untuk pertumbuhan atau menyembuhkan bagian yang rusak/aus 

karena berbagai sebab. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah kebersihan 

dalam menjalani kehidupan, baik kebersihan diri, maupun lingkungan rumah 

dan lingkungan kampung tempat tinggal. Kualitas jasmaniah ini sejak masa 

konsepsi dalam kandungan, lahir dan hingga dewasa sangat ditentukan oleh 

orang tua, yang pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas diri/individu 

secara keseluruhan setelah dewasa.Dilihat dari sudut ketergantungan pada 

orang tua bahkan terdapat peluang-peluang negatif yang harus dihindari 

pasangan yang mendambakan seorang atau beberapa orang anak. Peluang itu 

dapat disebabkan oleh kondisi calon orang tua yang seharusnyalah memiliki 

keyakinan yang tidak disangsikannya lagi, bahwa jika mempunyai anak akan 

memiliki tubuh yang sehat. Kedua calon orang tua tersebut harus meyakini, 

bahwa dari diri mereka masing-masing tidak akan diturunkan sesuatu yang 

dapat merugikan kesehatan anak, sehingga berakibat kualitas jasmaninya 

menjadi rendah setelah dewasa kelak. Kedua belah pihak harus meyakini 

tidak akan mewariskan penyakit tertentu yang akan mengakibatkan 

keturunannya secara jasmaniah terjerembab pada perjuangan hidup yang 

berat. 

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa karakteristik (ciri-ciri) 

pertama manusia berkualitas adalah yang sehat dan normal kondisi 

jasaniahnya.Kualitasnya semakin tinggi apabila bagian-bagian tubuhnya 



 

38 

berfungsi secara efektif dan efisien, terutama bagian tubuh yang 

memungkinkannya menjadi sumber daya manusia yang produktif.Dalam 

kenyataanya berfungsi dan tidaknya bagian-bagian tubuh itu, tidak dapat 

dilepaskan hubungannya dengan kondisi dan kualitas psikologis (rohaniah) 

individu yang bersangkutan. Untuk itu ciri-ciri manusia berkualitas yang 

kedua tereut akan dibahas dalam uraian berikut. 

b. Kualitas Psikologis 

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa substansi psikologis 

(kejiwaan/rohaniah) bersifat abstrak, yang hanya berfungsi dalam kesatuannya 

dengan jasmani (tubuh).Perwujudan fungsinya dikongkritkan dalam 

perkataann yang menggambarkan sikap, hasil berfikir dan lain-lain dan berupa 

perilaku dalam merespon perangsang (stimulus) dari dalam dan luar diri 

manusia.Kualitas psikologis diukur dari tingkat pengembangan dan 

pendayagunaan potensi-potensi yang terdapar di dalamnya, seperti bakat, 

minat/perhatian, kemampuan berfikir, pengendalian emosi, 

kepekaan/kepedulian sosial dan lain-lain.Sehubungan dengan itudapat 

dibedakan, meskipun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain aspek-

aspeknya, yang sekaligus merupakan karakteristik (ciri-ciri) manusia 

berkualitas. Aspek-aspek tersebut adalah:
56

 

1) Keluasan dan kedalaman pengetahuan, tingkat pemahman dan 

ketajaman berfikir. Karakteristik ini berarti bahwa manusia berkualitas 
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adalah yang memiliki pengetahuan memadai berupa pengetahuan 

umum dan khusus di bidangnya. Di samping itu memiliki pula 

kemampuan yang baik dalam memaham kondisi kehidupan, baik yang 

bersifat umum maupun di bidang masing-masing. Pada giliran 

berikutnya manusia berkualitas adalah individu yang mampu 

mendayagunakan pengetahuan dan pemahamannya tersebut, untuk 

melakukan proses berfikir yang kritik, logis, kreatif dan 

dinamis.Karakteristik ini merupakan pendukung yang kuat bagi 

manusia memasuki dan berprestasi, dalam suatu lapangan kerja yang 

tidak memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Oleh karena itu 

aspek kedua sebagai karakteristik manusa berkualitas dari substansi 

psikologis adalah penguasaan keterampilan dan keahlian. 

2) Keterampilan dan keahlian sebagai hasil pengembangan dan 

pendayagunaan potensi psikologis, yang memungkinkan untuk 

menjadi sumber daya manusia yang produktif. Karakteristik ini 

dimaksudkan bahwa manusia berkualitas mampu mewujudkan bakat, 

perhatikan dan minatnya menjadi keterampilan dan bahkan keahlian, 

ntuk memasuki lapangan kerja dan mempunyai penghasilan. 

Keterampilan atau keahlian itu harus sesuai dengan pasaran kerja yang 

ada di masyarakat, sehingga memungkinkannya untuk membuka 

bidang usaha sendiri atau bekerja dengan pihak lain, baik di 

lingkungan swasta maupun pemerintahan. Usaha mengembangkan 



 

40 

potensi psikologis ini terbantung pada kesempatan mengikuti pelatihan 

dan memasuki lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu 

karakteristik ini sangat erat hubungannya dengan karakteristis 

keluasan dan kedalaman pengetahuan, pemahaman dan ketajaman 

berfikir. Setiap keterampilan atau keahlian yang telah dikuasai, 

perwujudannya dalam bekerja akan lebih efektif dan efisien apabila 

ditunjang dengan penguasaan pengetahuan yang cukup luas dan 

mendalam, kemampuan memahami yang tinggi dan proses berfikir 

cepat, realistik dan objektif.  

Dari uraian-uraian di atas jelas hubungan substansi psikologis ini 

dengan substansi jasmaniah sebagai karakteristik manusia 

berkualitas.Hubungan ini menunjukkan bahwa perwujudan setiap kemampuan 

psikologis tersebut, harus dilakukan melalui salah satu atau beberapa dari 

bagian jasmani/tubuh. 

Taraf kecerdasan pun beraneka ragam bentuknya tergantung pada 

wilayah kecerdasannya.
57

Kualitas jasmani dan kualitas psikologis bukanlah 

karakteristik yang terpisah secara deskrit.Kedua karakteristik itu menyatu dan 

terpadu di dalam satu diri yang disebut individu. 

Di dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa setiap individu 

berbeda satu dengan yang lain, dan menyebutkan dirinya “aku” sebagai 

pribadi. Individu sebagai pribadi memiliki kepribadian sebagai 
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karakteristiknya, namun lebih bersifat penilaian orang lain pada individu yang 

bersangkutan. Oleh karena itu karakteristik kualitas manusia ini berkenaan 

dengan kualitas kepribadian, yang dapat juga disebut kualitas sosial (kualitas 

sebagai makhlus sosial). 

c. Kualitas sebagai Makhluk Sosial 

Kualitas ini bersumber juga dari substansi psikologis sebagai energi 

penggerak manusia, baik berupa gerak fisik maupun gerak non fisik 

(rohaniah).Gerak non fisik berupa kemampuan berpikir, merasa (perasaan), 

mengkhayal, mengingat dan mereproduksi ingatan berpadu menjadi 

kepribadian, yang mengendalikan sikap dan perilaku dalam merespon segala 

sesuatu dari dalam dan luar dari seseoang sebagai individu. Respons terhadap 

diri sendiri atau perangsang yang datang dari dalam diri sendiri, memang 

dampaknya akan dirasakan sendiri oleh individu yang bersangkutan. Akan 

tetapi sikap dan perilaku itu secara tidak langsung akan mempengaruhi respon 

terhadap perangsang yang datangnya dari luar. Salah satu respon itu adalah 

sikap dan perilaku terhadap perangsang dari orang lain, terutama yang berada 

di sekitarnya, baik dari perseorangan (individu) maupun sekelompok individu 

yang disebut masyarakat. Respon tersebut disebut juga sikap dan perilaku 

sosial, yang sudah terbentuk sejak kelahiran merupakan salah satu aspek atau 

unsur kepribadian. Aspek-aspek/unsur-unsur kepribadian yang lainnya masih 

akan dibahas pada uraian berikut sebagai bagian uraian tentang karakteristik 

manusia berkualitas. 



 

42 

Sikap dan perilaku sosial diketengahkan secara khusus karena manusia 

diciptakan oleh Tuhan YME adalah sebagai Makhluk Sosial, yang tidak 

mempunyai pilihan lain selain harus menjalani dan menjalankan hidup dan 

kehidupan bersama dan dalam kebersamaan dengan orang lain. Dilihat dari 

aspek hal berarti karakteristik manusia berkualitas salah satu di antaranya 

adalah yang memiliki sikap dan perilaku sosial yang positif. Perwujudannya 

dalam kebersamaan tidak sekedar mampu bergaul dengan orang lain, tetapi 

juga memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Kepekaan dan 

kepeduluan sosial itu dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat sehari-

hari, yang ditampilkan dalam bentuk siikap dan perilaku yang baij sebagai 

anggota masyarakat. Contoh-contoh sederhana terlihat pada kesediaan 

menolong orang lain yang berada dalam kesusahan, bergotong royong 

membersihkn kampung, rumah ibadah, kesediaan untuk ikut berpartisipasi 

menyelesaiakn masalah bersama, senang berorganisasi dan lain-lain. Pada 

tahap yang lebih tinggi sikap dan perilaku ini ditampilkan sebagai warga 

negara yang baik, yakni yang memahami/menghayati dan 

menjalankan/mengamalkan pandangan hidup berbangsanya sebagai sebuah 

masyarakat besar. 

d. Kualitas Kemandirian 

Kemandirian merupakan totalitas kepribadian yang perlu / harus 

dimiliki oleh setiap individu sebagaimana sumber daya manusia.Dalam uraian 

terdahulu telah dikemukakan bahwa kemandirian atau individualitas, bukan 
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individualistis atau individualisme atau egoisme. Kemanidiran merupakan 

sikap dan perilaku yang dapat mengantarkan manusia pada sukses dalam 

menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupan, bersama dan dengan orang 

lain. Kemandirian adalah kemampuan mengakomudasikan sifat-sifat baik 

manusia, untuk ditampilkan di dalam sikap dan perilaku yang tepat 

berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang individu. 

Dengan demikian karakteristik manusia berkualitas yang dimaksud 

adalah individu yang memiliki kepribadian mandiri dengan sifat dan sikap 

rajin, senang bekerja, sanggup bekerja keras, tekun, gigih, berdisiplin, berani 

merebut kesempatan, jujur, mampu bersaing dan mampu pula bekerja sama 

dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, mempunyai cita-cita dan tahu 

apa yang harus diperbuat untuk mewujudkannya, terbuka pada kritik dan 

saran-saran, tidak mudah putus asa dan lain-lain.
58

Hal itu pun tercermin dalam 

sikap berkemauan keras yang tidak kenal lelah, keyakinan yang mantap yang 

tidak tercampur polusi dan khianat serta pengorbanan yang tangguh tanpa 

pamrih, mengerti, meyakini dan menghormati prinsip, yang terjaga dari 

kesalahan dan penyimpangan darinya.
59

 Dengan memiliki kerpibadian 

mandiri seseorang sebagai individu untuk memperoleh penghasilan tidak 

tergantung pada orang lain.  

e. Kualitas Iman/Taqwaan 
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Dari uraian-uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa harkat dan 

martabat manusia berbeda secara mendasar dengan semua jenis hewan atau 

makhluk hidup lainnya yang diciptakan Tuhan YME untuk menjadi penghuni 

bumi. Perbedaan itu terutama karena energi didalam substansi Psikis 

(kejiwaan) yang bersifat mendasar, yang antara lain berisi unsur-unsur 

kemampuan berfikir, kepribadian dan berbagai potensi terutama yang disebut 

bakat, ternyata tidak atau sangat sedikit dimiliki oleh hewan. Dalam 

kenyataannya pendayagunaannya yang tidak terkendali dapat menjadikan 

manusia lebih buruk daripada hewan, walaupun selalu disembunyikannya 

dalam manipulasi kebudayaan dan peradaban. 

Kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melanggar yang 

diperintahkan dan sebaliknya tidak memperturutkan segala sesuatu yang di 

larang Tuhan YME.Kekuatan keimanan yang handal ditegakkan prinsip-

prinsip, dididik manusia yang bangkit, diciptakannya umat yang muda belia 

dan diperbaharui kehidupan yang telah hanyut dalam kesesatan.
60

 Dengan 

kata lain manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki 

keimanan/ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan YME, yakni yang 

mneghalalkan semua cara untuk sampai pada puncak kesuksesan, karena 

meyakini bahwa cara tersebut yang dilakukannya di dunia, akan mengansiksa 

kelak di akhirat. Manusia berkualitas bukanlah orang-orang yang 

mempertuhankan akal, ilmu dan teknologi, sehingga sedikit sekali atau sama 
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sekali tidak mengenal Tuhan YME sebagai penciptanya dan yang 

mngatur/menguasai jagat raya termasuk dirinya. Manusia berkualitas adalah 

orang-orang yang sampai pada sukses material, psikologis dan spiritual, 

dengan menjalankan perjuangan hidup mandiri berdasarkan/sesuai dengan 

perintah dan tidak melanggar larangan Tuhan YME. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis 

dari organisasi.Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai 

perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelolah orang secara efektif dan 

untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang prilaku manusia dan kemampuan 

mengelolahnya. 

Bermacam-macam pendapat tentang pengertian manajemen sumber daya 

manusai, antara lain adanya yang menciptakan human resources, ada yang 

mengartikan sebagai manpower management serta ada yang menyrtakan dengan 

pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan 

sebagainya). Akan tetapi, pada manajemen sumber daya manusia yang mungkin 

tepat adalah human resources management (manajemen sumber daya manusia), 

dengan demikian secara sederhana manajemen sumber daya manusia adalah 

menegelolah sumber daya manusia.
61

 

Menurut Simamora, manajemen sumber daya manusia adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

penegelolaan individu anggota organisasi atau kelompok kerja. Sedangkan 
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menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia dapat didefenisikan sebagai 

suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan 

aspek”orang”atau sumber daya manusia dari posisi seorang manjemen meliputi 

perekruten, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.
62

 

Sementara itu, Schuler, manajmen sumber daya manusia (MSDM), 

merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai 

sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusibagi tujuan-

tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk 

memastkan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi individu, 

organisasi dan masyarakat. 

Manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan 

perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM 

untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.Manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang 

memfokuskan dari pada unsur-unsur sumber daya manusia. Manajemen sumber 

daya manusia mempunyai tugas untuk mengelolah unsur manusia secara baik 

agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Menurut Umar, dalam 

tugasnya manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan atas tiga fungsi 

yaitu : 

a) Fungsi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian. 
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b) Fungsi oprasional: pengadaan, pembangunan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

c) Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

Dari penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan mulai dari 

perencanaan, pengorganisasi, pengerahan, pengendalia/pengawasan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM RUMAH YATIM DIBANDAR LAMPUNG 

 

A. Sejarah Singkat Rumah Yatim 

1. Profil Rumah Yatim 

Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia cabang Lampung merupakan salah satu cabang 

yang ada pada tahun 2009 dan masih menginduk kepada area Ja Ta Lam 

(Jakarta, Tangerang dan Lampung). Pada saat itu, Rumah Yatim Lampung 

merupakan sebuah kantor kas pengelolaan ZIS ( Zakat, Infak dan Shadaqah ). 

Berjalan satu tahun kemudian pada tahun 2010 atas izin Allah SWT serta 

dukungan dari masyarakat Lampung, alhamdulillah Rumah Yatim Lampung 

dapat mendirikan sebuah Asrama yang di khususkan untuk anak-anak putra, 

beralamat di Jl.Wolter Moginsidi No. 45 Bandar lampung. 

Dengan berdirinya asrama putra, diharapkan kerja dan kinerja Rumah Yatim 

melayani dan mengelola yatim dan dhu’afa menjadi lebih profesional. Pada 

tahun 2012 Rumah Yatim Lampung kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat 

untuk mendirikan kembali sebuah asrama yaitu asrama putri yang beralamat di 

jalan Diponegoro no 45 Tanjung Karang Pusat.Bersamaan dengan berdirinya 

Asrama Putri, Rumah Yatim Lampung resmi menjadi sebuah cabang Rumah 

Yatim yang pengelolaan terpisah dari Jakarta dan Tangerang. 

Besar harapan dengan adanya dua asrama Rumah Yatim yang beroprasional di 

Propinsi Lampung dapat membawa manfaat. Profesionalisme dalam pelayanan 

kepada para donatur dan penyalurannya kepad mustahik menjadi prioritas dan 
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komitment pengurus Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia wabil khusus 

untuk Rumah Yatim Cabang Lampung. 

Menurut kepala Asrama Dalam perkembangannya Rumah Yatim Cabang Lampung 

saat ini cukup baik tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan tentu masih banyak 

kekurangan yang harus kami perbaiki dan kami tingkatkan kembali, dalam 

menjaga kepercayaan yang di berikan oleh para donatur dan masyarakat 

Lampung pada umumnya.
63

 

2. Visi dan Misi Rumah Yatim 

Rumah Yatim diselenggarakan dengan maksud menjadi organisasi yang mandiri 

dalam pengelolaan santunan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Tujuan 

keberadaan Rumah Yatim adalah untuk lebih menjamin donasi-donasi yang 

diterima dapat dikelola secara benar dan maksimal sesuai dengan harapan dan 

niat dari para donatur. Selain itu, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim 

dan dhuafa dapat lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga 

potensi yang dimiliki oleh setiap anak-anak dapat teroptimalkan dan berdaya 

guna. Lebih jauh dari itu kami melakukan berbagai cara agar potensi dan sumber 

daya anak-anak yatim yang kami pelihara dan santuni bisa berkembang lebih 

baik dan lebih unggul, baik aspek pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan 

dan aspek-aspek lainnya.  
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Dalam menjalankan Organisasinya, Rumah Yatim berangkat dari visi misi yang jelas 

yakni :  

“Menjadi lembaga Amil Zakat Nasional yang mampu mewujudkan peningkatan IMP 

umat dan terunggul dalam penerimaan, pengadministrasian dan penyaluran dana 

ZISWAHIB di Indonesia.  

Sedangkan Misi Rumah Yatim Lampung adalah : 

a. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan umat. 

b. Membantu meningkatkan kualitas kesehatan umat. 

c. Membantu menungkatkan kualitas ekonomi umat. 

d. Menjadi lembaga amil zakat terunggul dalam penerimaan, pengelolaan 

dan penyeluran dana ZISWAHIB. 
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3. Struktur Organisasi 

Tabel 1: 

Nama-Nama Pengurus 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Sumber :Dokumentasi Rumah Yatim Tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Asrama 

Putri 

Weli Susanto 

Bendahara 

Riqi Kurnaidi 

Ketua Asrama 

Putra 

Hadi Al-Fajri 

FO 

Siti Aminah 

Siti Maulida 

Tri Susilawaiti 

Ibu Asrama Putri 

Rama Sari, S,Pd,I 
 

Ibu Asrama Putra 

Kusmini 
 

Pandraising 

Dedi Budiman 

Supriatin 
 

Ketua Cabang 

Suherman. Se,Ak 
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4. Profil Anak Asuh Rumah Yatim Di Bandar Lampung 

No Nama Kelas Pendidikan 

1 

Komariah 3 SMK Analisi 

Kesehatan 

2 

Dwi Apriana 3 SMK Negri 4 Bandar 

Lampung 

3 

Nuraini 3 SMK Negri 4 Bandar 

Lampung 

4 

Deka Nisa 

Nabila 

2 SMK Analis Kesehatan 

5 Linda Suhartini 2 SMK Analis Kesehatan 

6 Apelia Kurani 3 SMP Hasanudin 

7 Karningsih 3 SMP Hasanudin 

8 

Dina Ma Dinatul  

Huda 

1 SMP Printis 

9 Dila Rosmalia 1 SMP Printis 

10 

Oktavi Tri 

Winarti 

1 SMP Prinris 

11 Sindy Setiawati 1 SMP 9 Negri 

12 

Mastua 

Azetaharza 

1 SD Negri 1 Sumur 

Batu 

5. Macam-Macam Program Kerja Rumah Yatim 
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Rumah Yatim Ar-Rohman Cabang Lampung mempunyai program kerja dalam 

bidang kemandirian, pendidikan, dan kemanusiaan
64

. 

a. Kemandirian Yatim dan Dhuafa 

1) Program Pendidikan Yatim Dan Dhuafa Program pemenuhan 

kebutuhan pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa berupa: 

perlengkapan sekolah, buku, dan biaya transportasi ke sekolah. 

2) Program Kesehatan Yatim dan Dhuafa Program pemenuhan standar 

kesehatan bagi anak yatim dan dhuafa berupa: medical check up, 

pemenuhan suplemen, pemenuhan vitamin dan penanganan penyakit 

yang diderita anak di asrama. 

3) Program Pengembangan Potensi Anak Program mapping talent anak 

berdasarkan bakat dan minat yang dikembangkan melalui edukasi dan 

pelatihan secara progresif sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. 

Program ini bertujuan untuk membekali anak bukan saja dari sisi 

akademis melainkan juga dari sisi pengembangan skill/keahlian dan 

potensi diri yang dimiliki anak sehingga ditargetkan mereka bisa 

menjadi pribadi yang Cerdas, Mandiri dan Berkarakter. 

4) Program pemenuhan nutrisi/gizi bagi yatim dan dhufa program 

pemenuhan pangan anak yaitu berupa pemberian asupan makanan 

yang memiliki kesesuaian dengan usia tumbuh kembang anak dan 

standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) . 
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5) Program pemenuhan sandang yatim dan dhuafa adalah program 

pemberian kebutuhan pakaian anak diantaranya:seragam asrama , baju 

harian sehingga mereka memiliki kesetaraan, kepercayaan diri dan 

terpenuhinya standar hidup sehat. 

6) Program Operasional asrama Program pemenuhan kebutuhan 

penyelenggaran asrama baik yang bersifat regular (iuran listrik, PAM, 

telpon, dll) ataupun yang non reguler. 

7) Pemenuhan sarana fasilitas asrama program pengadaan sarana 

keasramaan seperti peralatan tempat tidur, peralatan dapur, peralatan 

sarana belajar, perpustakaan, dll. 

8) Pemenuhan sarana bermain dan Rekreasi Program penunjang 

kebutuhan bermain anak yang sesuai dengan usia dan gender mereka. 

b. Pendidikan 

1) Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah adalah biaya penyelenggaraan 

kegiatan sekolah EL-Fitra berupa gaji, Operasional Sekolah dan 

pengadaan buku. EL-Fitra adalah sebuah lembaga pendidikan 

IslamModern yang menggabungkan methode akademik, diniyah, 

pengembangan diri dan aplikasi sains. 

2) Sarana dan Prasarana Sekolah adalah Program bantuan dana untuk 

pengadaan tanah dan pembangunan gedung maupun sarana prasarana 

sekolah Islam yang menggabungkan metode akademik, diniyah, 

pengembangan diri dan aplikasi sains. 



 

55 

3) Beasiswa Kuliahadalah Program bantuan berupa dana Operasional 

kuliah kepada anak yatim dhuafa berprestasi yang sudah lulus SLTA 

untuk masuk ke PTN dengan ketentuan Universitas dan Jurusan yang 

telah ditentukan oleh Rumah Yatim sebelumnya. 

4) Beasiswa Guruadalah Program Bantuan dana Operasional kuliah 

kepada Guru (Sekolah Formal Rumah Yatim) guna meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas guru sehingga diharapkan bisa meningkatkan 

kualitas sekolah dan para peserta didik. 

5) Beasiswa Berprestasi adalah Program pemberian beasiswa untuk siswa 

(Mustahiq) yang belajar di Sekolah luar (bukan milik Rumah Yatim). 

Program ini berupa paket perlengkapan sekolah. 

6) Beasiswa dhuafa program pemberian bantuan biaya pendidikan 

kepada anak yatim dan dhuafa melalui ATM dan tunai. 

7) Bimbel kegiatan bimbingan belajar yang dilaksanakan di kelas dengan 

menggunakan tenaga pengajar serta jarak jauh dengan menggunakan 

media CD. 

8) Rumah Quran adalah biaya Operasional kegiatan Pendidikan untuk 

pengembangan Knowledge dan pembentukan karakter anak melalui 

pendidikan Al-Quran dan 4T (Tahsin, Tahfidz, Tamyiz dan Tafsir). 

c. Kesehatan 

1) Sarana prasarana klinik adalah program penyediaan bangunan dan 

perlengkapan klinik. 
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2) Layanan ambulan adalah sebuah program pelayanan tanggap darurat 

terhadap kebutuhan transportasi dalam penanganan kasus kesehatan 

dan kematian bagi kaum dhuafa. 

3) Layanan kesehatan masyarakat adalah program pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat berupa penyuluhan dan edukasi mengenai penyakit 

tertentu dan pencegahannya. 

4) Bantuan kesehatan adalah program bantuan kesehatan berupa dana 

operasional pengobatan, penggantian obat dan bantuan alat penunjang 

kesehatan. 

5) Operasional klinik adalah program pemenuhan kebutuhan operasional 

klinik seperti kebutuhan obat-obatan, iuran listrik, air, sampah, gaji 

para dokter dan tim medis lainnya. 

d. Ekonomi produktif tujuannya mencetak mustahiq menjadi muzakki. 

bantuan yang diberikan berupa modal usaha, pelatihan dan pendampingan. 

1) Bidang peternakan adalah program bantuan berupa pemberian modal 

usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi 

para dhuafadi bidang peternakan yang mereka miliki guna membantu 

mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 
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2) Bidang pertanian adalah program bantuan berupa pemberian modal 

usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan dan pendampingan bagi 

para dhuafa di bidang pertanian yang mereka miliki guna membantu 

mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 

3) Bidang perkebunan adalah program bantuan berupa pemberian modal 

usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan dan pendampingan bagi 

para dhuafa di bidang perkebunan yang mereka miliki guna membantu 

mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 

4) Bidang perikanan adalah program bantuan berupa pemberian modal 

usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan dan pendampingan bagi 

para dhuafa di bidang perikanan yang mereka miliki guna membantu 

mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 
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5) Bidang industri kreatif adalah program bantuan berupa pemberian 

modal usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan dan pendampingan 

bagi para dhuafa di bidang industri kreatif yang mereka miliki guna 

membantu mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 

6) Bidang entrepreneur adalah program bantuan berupa pemberian modal 

usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan dan pendampingan bagi 

para dhuafa di bidang usaha kelontong yang mereka miliki guna 

membantu mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan 

keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status 

mereka dari mustahik menjadi munfiq dan muzakki dalam kurun 

waktu tertentu. 

e. Kemanusiaan 

1) Pemberian bantuan biaya hidup adalah program bantuan tunai untuk 

membantu keberlangsungan hidup para mustahik dengan keluarganya. 

Bantuan ini berupa uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan 

pokok. 

2) Bantuan sembako adalah program konsumtif bagi para dhuafa berupa 

pemberian paket bantuan sembako untuk membantu meringankan 

beban ekonomi dan belanja rutin kebutuhan bahan pokok. 
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3) Bantuan peduli sesama adalah program bantuan instan dan tentative 

penanganan terhadap dhuafa yang mengalami masalah tragis baik dari 

sisi kesehatan maupun pada kondisi darurat tertentu dengan tujuan 

untuk meringankan beban mereka secara tuntas. 

4) Bantuan perbaikan sarana publik adalah program bhakti rumah yatim 

kepada masyarakat umum dalam rangka memfasilitasi adanya sarana 

yang bisa bermanfaat untuk umum seperti perbaikan jembatan, wc 

umum, rehabilitasi sumber mata air, dll. 

5) Bantuan bencana adalah program kepedulian terhadap korban dari 

dampak bencana alam dan peperangan dengan harapan bisa 

meringankan beban hidup akibat bencana yang menimpa. pemberian 

bantuan bencana sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

(contoh: bencana alam, palestina, rohingya, dll). 

6) Renovasi masjid-mushola adalah sebuah wujud kepedulian rumah 

yatim terhadap "rumah allah" sebagai pusat peradaban umat. bantuan 

ini berupa renovasi dan pengecatan masjid/ mushola. 

7) Santunan dai adalah program kepedulian rumah yatim terhadap 

kesejahteraan para ustadz/ah dan keluarganya yang telah secara total 

mewakafkan diri dan waktunya demi dakwah dan kejayaan umat 

islam. bantuan ini berupa dana tunai yang diharapkan bisa membantu 

meringankan beban hidup mereka. 
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8) Kemitraan bantuan biaya operasional dan biaya pendidikan anak yatim 

dan dhuafa yang diberikan melalui lembaga sosial dan pendidikan 

berbadan hukum dan berada dalam tingkat kesejahteraan yang belum 

memadai (pra mandiri). 

 

f. Wakaf 

1) Wakaf pendidikan adalah program wakaf untuk pembangunan gedung 

maupun sarana prasarana penunjang pendidikan. program ini 

diharapkan bisa mempercepat proses peningkatan kualitas ipm 

generasi penerus bangsa indonesia sehingga dengan sendirinya bisa 

memutus rantai persoalan sosial yang ada. 

2) Wakaf masjid adalah program wakaf untuk pembangunan masjid multi 

fungsi (sarana ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan pengembangan 

IPM umat). 

3) Wakaf al quran adalah wakaf pengadaan kitab suci al-quran guna 

memenuhi kebutuhan dakwah dan sebagai sarana pengembangan 

kualitas umat islam khususnya di indonesia. 

B. ManajemenPengawasan Sumber Daya Manusia 

Manajemen pengawasan sumber daya manusia merupakan suatu proses melihat 

bagaimana hasil dari pengawasan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan 

rencana yang telah disusun dari awal. Terkait dengan program kemandirian 

yatim dan dhuafayang dilakukan oleh para pengurus Rumah Yatim terhadap para 
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anak-anak bertujuan agar dalam pendidikan kesehatan, penegembangan potensi 

anak, pemenuhan nutrisi, pemenuhan sandang, oprasional asrama, pemenuhan 

sarana fasilitas asrama, dan pemenuhan sarana bermain dan rekarasi. 

Manajemen pengawasan yang dilaksanakan oleh pengurus Rumah Yatim itu melalui 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

“Pengawasan yang kami lalukan di Rumah Yatim ini dapat di katakana cukup baik, 

karena manajemen pengawasanpun tersusun dengan baik. Dimana pengawasan 

yang kami lakukan itu secara langsung dan tidak langsung.Akan teatapi saya 

melakukan pengawsannya hanya menerima laporan dari ketua asrama”.
65

 

Dari paparan tersebut dapat di pastikan bahkan manajemen pengawasan di Rumah 

Yatim memang telah dilakukan bahkan telah dilaksanakan dengan baik. 

1. Manajemen Pengawasan Secara Langsung 

Manajemen Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara 

langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaaan yang sedang 

dilakukan untuk mengetahuai apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya 

sesuai dengan yang dikehendakinya. Karena pengawasan yang di lakukan secara 

langsung ini bisa lebih mudah mengetahui apakah proses  untuk dapat 

mengembangkan program kemandirian yatim dan dhuafa itu berjalan dengan 

sesuai yang diinginkan atau tidak.  

“saya sendiri selaku ketua asrama atau bisa di bilang ayah dari mereka untuk di 

dalam asrama. Saya langsung mengawasi bagaimana keseharian mereka di 

asrama dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan”.Disini juga kami 
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memenuhi kebutuhan para anak-anak mba dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

kebutuhan sehari-harinya pakaian.
66

 

Adanya sosok Ayah didalam asrama itu bukan hanya sekedar hanya untuk 

mengawasi anak-anak namun dengan adanya sosok seperti ini, anak-anak tidak 

merasakan kurangnya kasih sayang keluarga karena di dalam asrama pun ada 

ayah dan ibu yang mengawasi mereka. 

“saya ibu mereka dan saya juga istri dari pak Welly. Kami berdua di sini benar-

benar mengawasi anak-anak secara langsung.Mulai dari kegiatan pendidikan 

formal maupun non formal”. Tentang apa yang mereka butuhkan dalam 

keseharian mulai dari perlengkapan yang ada di asrama, jika ada yang sakit di 

antara anak itu akan diberikan obat, terutama pakaian mba agar mereka 

memiliki keprcayaan diri.
67

 

“Proses pengawasan terhadap program yang ada berdasarkan manajemen yang 

ada di lampung sendiri, dari kepala cabang, kepala asrama, dari kepala asrama 

di bentuk kordinator-kordinator jadi misalkan untuk diasrama itu penangung 

jawabnya kepala asrma dan ibu asrama pengung jawabnya secara 

langsung/pengawsannya secara langsung,”
68

 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat digambarkan, bahwa pengawasan yang di 

lakukan oleh pengelola Rumah Yatim itu dilakukan bukan hanya di dalam 

asrama saja namun di luar asrama juga. Didalam asrama anak-anak diberikan 

pelatihan keterampilan seperti menjahit, kreatifitas membuat bunga, gantungan 

kunci dan bross.Pengawasan keterampilan itupun di awasi secara langsung, 

karena ada pengurus yang langsung melatih anak-anak. 

“anak-anakdiberi bekal keterampilan, seperti membuat kerajinan menjahit, kain 

planel, gantungan kunci dan bros. mereka sudah mendapatkan hasil dan 
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keterampilan mereka sendiri. Meskipun tidak banyak, namun itu sebagai bekal 

mereka dalam mandiri secara ekonomi”.
69

 

Melalui pelatihan keterampilan anak-anak Rumah Yatim sudah ada yang mampu 

untuk hidup mandiri. Meskipun belum menghasilkan banyak namun setidaknya 

dapat memberikan semangat untuk anak-anak agar lebih mau mendapatkan 

penghasilan yang lebih lagi. Dari pelatihan keterampilan itu, anak-anak selalu 

bersemangat dan belajar dengan baik dalam memahami apa saja yang di jelaskan 

oleh pelatih keterampilan. 

“anak-anak yang mengikuti pelatihan keterampilan semuanya sangat berantusias 

semua. Bahkan mereka benar-benar fokus jika sedang melakukan praktik belajar 

keterampilan”
70

. 

Keterampilan yang di berikan oleh rumah yatim kepada anak-anaknya itu sangat 

tepat karena keterampilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang di 

minati anak-anak.Anak-anak yang berada di asrama putri di berikan 

keterampilan keputrian namun anak-anak yang berada di asrama putra berbeda. 

“keterampilan itu tidak sepihak mau kami mba, karena kami pun menanyakan apa 

yang lebih di minati anak-anak.”
71

 

Cara yang di berikan Rumah Yatim untuk anak-anaknya ini bisa di katakan baik, 

karena bukan hanya sekedar di beri keterampilan saja tapi benar-benar di berikan 

keterampilan sesuai keinginan dan kemampuan anak-anak. Selain itu, 
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pengawasan yang dilakukan rumah yatim pun sangat efektif karena pelatihnya 

pun langsung yang mengajari dan membimbing anak-anak keputrian. 

Adanya program kemandirian yatim dan dhuafadi bidang keterampilan, 

pengembangan potensi ada di tafis Qur’an (memperdalam Ilmu Agama). Seperti 

yang di perjelas oleh bapak Weli, Pengurus Rumah Yatim menyadari, bahwa 

anak yatim-piatu dan du’afa adalah sama dengan anak-anak yang hidup normal 

dan berkecukupan. Mereka memiliki potensi nilai-nilai ketuhanan dan akhlak 

yang baik.oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan dan akhlakul karimah harus 

ditanamkan sejak dini dengan berbagai cara. Misalnya, dengan cara memberikan 

ceramah atau tausiyah tentang akidah dan akhlak. 

Kegiatan dalam program kemandirian yatim dan dhuafa ada yang belajar menjahit, 

membuat kreativitas misalnya membuat bunga, gantungan kunci dan tahfis al-

qu’an, disini udah ada yang hapal 4 just .
72

 

Setiap orang tua (dalam hal ini adalah para pengurus Rumah yatim) menginginkan 

agar anaknya menjadi anak yang patuh kepada orang tua, bertingkah laku sesuai 

dengan norma, beragama, bertakwa Allah SWT. Nilai keagamaan kepada anak 

sejak kecil merupakan landasam untuk masa depan yang akan datang. Kegiatan 

keagamaan di Rumah Yatim ini di antaranya :Sholat berjamaah, Baca Tulis Al-

Quran, Tahfidzul Qur’an, Puasa Senin Kamis. 

Selain itu penanaman nilai-nilai agama Islam diaplikasikan melalui kegiatan 

pendidikan. Materi pendidikan yang diberikan yaitu Fiqih, Akidah Akhlak, 
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Bahasa Arab, pablik sepiking dan lain sebagainya. Dengan memadukan antara 

teori dan aplikasi, diharapkan anak-anak yang ada di Rumah Yatim menjadi 

pribadi muslim yang hanif.
73

 

Tujuan lainnya dalam penanaman nilai keagamaan Islam adalah untuk mengenalkan 

anak-anak kepada Sang Kholik. Karena dengan mengenalkan penciptanya, maka 

anak tersebut dapat mengontrol diri mereka saat dewasa nanti. 

Dari penuturan pengurus Rumah Yatim bahwa : 

“anak-anak yatim dan dhuafa yang mendapat pengembangan di Rumah Yatim pada 

mulanya tidak melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah seperti sholat 

dan puasa. Hal ini disebabkan karenamereka hidup di lingkungan yang bukan 

agamis, sehinggga tidak ada yang mengarahkan dan membimbing”.
74

 

Dapat dipahami bahwa mereka tidak tinggal di lingkungan agamis, sehingga 

pemahaman mereka tentang agama sangat kurang. 

Kegiatan program kemandirian yatim dan dhuafa di Rumah Yatim dalam hal 

keagamaan memberikan dampak positif terhadap kepribadian anak asuhnya. 

Selama diasuh di Rumah Yatim tersebut, mereka mengerti dan dapat 

mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. 

Indikatornya yaitu ditinjau dari kedisiplinan mereka dalam melaksanakan sholat 

lima waktu, membiasakan salam saat bertemu dengan sesama muslim, 

menunaikan puasa dan sunah, sholat sunnah.
75

 

Selain itu, keberhasilan yang telah dilakukan oleh yayasan terhadap anak asuh 

mereka adalah prestasi yang diperoleh anak-anak asuhnya pada kegiatan 
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keagamaan, seperti MTQ. Pada kegiatan tersebut, anak asuhnya mampu 

menunjukkan kemampuan tilawatil qur’an dengan memperoleh juara 2 MTQ 

yang diselenggarakan di sekolah menengah pertama yang ada di bandar 

lampung. 

Tujuan diberikannya keilmuan-keilmuan tersebut anak agar anak-anak asuhnya 

dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih baik, sehingga mereka 

dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, sebagaimana anak-anak pada 

umumnya. Menurut bapak Weli bahwa kegiatan yang ada di program 

kemandirian yatim dan dhuafa yang diikuti anak asuhnya diharapkan mampu 

menjadi sarana bagi anak asuhnya dalam mengembangkan diri ke masyarakat. 

“Kegiatan kemandirian yatim dan dhuafa yang dilakukan oleh para pengurus 

kepada seluruh anak asuhnya merupakan sarana bagi anak-anak asuhnya dalam 

membentuk kepribadiannya. Apabila kepribadiannya telah terbentuk maka secara 

tidak langsung akan berdampak pada diri mereka sendiri”.
76

 

Sama halnya yang disampaikan oleh mba Siti bahwa : 

“kegiatan kemandirian yatim dan dhuafa di Rumah Yatim ini merupakan 

kunci utama dalam membentuk anak asuh yang ada di Rumah Yatim ini. Karena 

untuk merubah kerpibadian mereka, kegiatan pengembangan harus dilakukan 

secara kesinambungan. Sehingga kegiatan pengembangan yang dilakukan dapet 

memberikan hasil yang optimal”.
77

 

Dari serangkaian kegiatan program kemandirian yatim dan dhuafa yang 

dilakukan oleh para pengurus  Rumah Yatim kepada anak asuhnya diharapkan dapat 

memberikan hasil terhadap perkembangan setiap anak asuhnya. Untuk meninjau 

sejauh mana keberhasilan kegiatan pengembangan tersebut, maka perlu adanya 

Evaluasi, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pengembangan yang selama ini 
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dilakukan berhasil atau tidak. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus 

Rumah Yatim dilakukan secara rutin dalam tiap minggunya, dimana kepala asrama 

memberikan hasil laporan para anak asuh kepada kepala cabang, setalah itu jika ada 

anak yang mengalami penurunan dalam hal kegiatan kepala cabang akan 

menanyakan langsung kepada ketua asrama. Hal ini disampaikan oleh bapak 

Suherman: 

“kegiatan Pengawasan adalah hal yang penting untuk dilaksanakan, karena 

hal ini menyangkut perkembangan anak asuh serta keaktifan para pengurus. Maka 

pelaksanaanEvaluasitersebut dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui 

hasilnya
78

. 

Terkait dengan hasil kegiatan program kemandirian yatim dan dhuafa yang 

dilakukan oleh para pengurus Rumah Yatim dalam mengembangkan anak 

asuhnya telah memberian hasil yang cukup memuaskan. Menurut mba Siti 

kegiatan kemandirian yang dilakukan selama ini telah memberikan hasil yang 

positif terhadap pembentukan kepribadian anak asuh yang ada di Rumah yatim. 

“Kegiatan kemandirian yatim dan dhuafa yang telah dilakukan oleh setiap 

pengembang memberikan hasil yang positif terhadap anak-anak asuh di Rumah 

yatim ini. Secara umum, keberhasilan yang diperoleh dapat dilihat dari perubahan 

psikoogis anak seperti sopan santun, ketaatan dalam beribadah, kedisiplinan dan 

tanggung jawab. Dari karakter mereka yang keras kepala dan juga susah diatur, 

sekarang mereka mudah untuk diarahkan, dan dalam menjalankan tugas-tugasnya 

mereka tidak perlu diperintah saat mereka pertama kali berada di lingkungan 

Rumah Yatim ini.”
79

 

 

Selain itu, tanggapan lainnya juga disampaikan oleh bapak Weli Susanto : 

“anak-anak yang telah dibina di Rumah Yatim ini, perkembangan diri mereka 

secara bertahap mengarah kearah yang lebih baik. Saya bisa rasakan dari kegiatan 

belajar mereka. Karena selain mereka mendapat pendidikan non formal, mereka 

juga mendapatkan pendidikan di lembaga formal, seperti sekolah atau madrasah. 
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Awal mereka belajar di madrasah, nilai mereka tidak sebaik sekarang, rata-rata 

nilai mereka pas-pasan. Tetapi lambat laun, karena kesadaran belajar mereka yang 

mulai tumbuh, maka mereka memperbaiki diri dalam kegiatan belajar. Hasilnya 

secara tidak langsung berdampak pada nilai atau prestasi belajar mereka.”
80

. 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa kegiatan 

pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian 

tujuan tersebut ditinjau dari perkembangan psikologis serta prestasi belajar anak 

asuhnya.  

2. Manajemen Pengawasan Secara Tidak Langsung 

Selain melakukan pengawasan secara langsung, pihak pengelolah rumah yatim pun 

melakukan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan 

secara tidak langsung itu, yang mengawasinya yaitu kepala cabang Rumah Yatim 

Bandar lampung dan langsung pimpinan pusat. Pihak rumah yatim mengawasi 

program dan anak-anak dengan secara tidak langsung itu menunggu atau 

mengevaluasi bagaimana hasil dari pelatihan dan bagaimana anak-anak selama 

diasrama dan diluar asrama. 

“saya tidak melihat kegiatan yang dilakukan anak yatim akan tetapai menerima 

laporan dari bawahan tentang perkembangan anak, jika anak yang mengalami 

penurunan nilai mencari tau apa penyebab penurunan nilai itu. Tujuan 

dilakukan pengawasan agar terlihat hasilnya tentang program yang dilakukan”. 

Dalam program kemandirian juga kami memberikan waktu bermain mbak, 

dengan mengajak mereka ketempat rekreasi seperti taman kupu-kupu dengan 

tujuan mereka tidak merasa bosan.
81

 

Cara manajemen pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan kepala cabang 

Rumah Yatim Lampung ini sudah di laksanakan dengan cukup baik.Program 

kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai keinginan Rumah Yatim. 
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Proses pengawasan dalam program kemandirian yatim dan dhuafa adanya evaluasi 

dan ada laporan perkembangan anak terus ada rapot yang diberi nilai khusus 

buat di asrama sehingga dapat diketahui bagaiman perkembangan anak itu 

dilihat dari kualitasnya
82

 

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pengurus Rumah Yatim dalam 

program kemandirian yatim dan dhuafa adalah melalui pendidikan, baik formal 

maupun non formal. Pendidikan formal yang diikuti oleh anak asuh mulai dari 

pendidikan tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Jumlah anak asuh yang sedang 

dalam pendidkan SD sederajat berjumlah 1 Orang, SMP sederajat5 Orang, SMA 

sederajat6 orang. Pendidikan formal tersebut dijalani oleh anak asuh di luar 

Rumah Yatim, karena Rumah Yatim belum memiliki sekolah sendiri.
83

Selain 

pendidikan formal, juga dilakukan melalui pendidikan non formal, guna 

memperdalam dan atau menambah pengetahuan baru. Menurut Siti Aminah, 

pendidikan non formal yang diikuti oleh anak asuh, diantaranya: bimbingan 

belajar sekolah, bimbingan Bahasa Ingris, Pembinaan Kajian Islam Tarikh Islam 

(Volues Activies), Hapalan Hadits (Volues Activities), Tauhid,Pembinaan 

Tahfidz, Tahsin,Tajwid,dan pembinaan multi media.
84

Bimbingan belajar yang 

dilakukan oleh Rumah Yatim bertujuan untuk mempelajari kembali pelajaran-

pelajaran yang telah dipelajari di sekolah, juga menambah pengetahuan untuk 

mendukung pelajaran sekolah lanjut Siti Aminah. 
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Untuk meningkatkan kualitas anak asuh, Rumah Yatim memberikan 

kesempatankepada anak asuh untuk meneruskan pendidikan bedasarkan prestasi 

kerena kita juga akan membiaya juga mereka jika mereka lulustes PTN nya 

berdasarkan universitas yang kita tunjuk.  

Pengawasan yang dilakukan Rumah Yatim tersebut berguna agar tidak ada paksaan 

terhadap anak dan tepatsesuai dengan kemampuan dan minat anak asuh tersebut. 

Dengan demikian anak asuh dapat lebih mampu mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing anak asuh. 

Program unggulan yaitu program yang sudah kita jalankan ini karena sudah kita 

pilih dari pusat yang bisa kita laksankan  dengan yang sudah bisa kita 

organisasikan dengan baik, sebenarnya semua program yang dirumah yatim 

yang sudah kita jalankan namun yang sudah kita lakukan, kenapa termasuk 

program unggulan pusat adalah dokter yatim dilampung belum bisa 

dilaksanakan karena anaknya belum ada yang mau jadi dokter yatim
85

. 

 

Dari keseluruhan program yang ada, semua di jadikan program unggulan namun 

karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bandar Lampung jadi masih 

ada program yang belum berjalan contohnya seperti program cetak dokter yatim. 

Untuk di Bandar lampung program tersebut belum dapat di jalankan karena 

belum adanya sumber daya manusia yang ada. Selain itu, ada program yang 

lainnya yang belum berjalan seperti program kemitraan dan program kesehatan, 

kedua program tersebut belum berjalan dikarenakan masih belum adanya alat-

alat kesehatan dan lahan yang bisa dikerjakan untuk sumber daya manusia yang 

ada di Bandar lampung. Penjelasan tersebut di perjelas oleh 
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“Masih ada beberapa program yang belum berjalan di Rumah Yatim Bandar 

Lampung, salah satunya itu program cetak 50 doktet yatim. Bukannya belum 

bisa berjalan ya mba, cuman karena belum ada anak-anaknya yang mau di 

masukkan kuliah jadi belum berjalan”.Program yang belum berjalan itu seperti 

program kemitraan dan program kesehatan karena belum ada fasilitasnya mba, 

jadi itu membuat program itu belum bisa berjalan.
86

 

 

Dari hasil wawancara tentang program yang belum berjalan dapat dipahami bahwa 

yang mengembankan programnya tidak berjalan dikarenakan kurangnya SDM 

dan fasilitas yang belum mendukung. 

Dengan adanya pengawasan itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal harapanya 

agar yang namnya kita bisa mengankat derajat manusia jadi misalkan kita 

mengelar suatu pendidikan harapanya di daerah tempat itu kemiskinan 

berkurang, kalau misalkan kemanusian paling tidak meraka bisa mengatasi pada 

saat itu  apa yang menjadi kebutuhan mereka.
87
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BAB  IV 

MANAJEMEN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH 

YATIM DI BANDAR LAMPUNG 

 

Manajemen sebagai alat untuk mengelola tentu bias berjalan jika fungsi 

yang terdapat di dalamnya berjalan dengan baik seperti pengawasan. Demikian 

halnya dengan Rumah Yatim merupakan sebuah organisasi sosial skala Nasional 

yang bergerak dalam pengasuhan anak-anak yatim dan dhuafa. Hal yang tidak 

dapat dipisah adalah rumah yatim dapat berjalan dengan baik jika fungsi di 

fungsikan sebagaimana mestinya, di satu sisi manajemen pengawasan sebagai 

alat pengelolaan dan Rumah yatim sabagai objek yang dikelola. 

Dalam pengawasan yang ada di Rumah Yatim menurut penulis di padang 

sudah lumayan baik walapun masih ada kejanggalan yang ditemukan, akan tetapi 

di rumah yatim sudah menggunakan ilmu manajemen. Dalam arti pengawasan 

yang dilakukan Rumah Yatim sudah sesuai dengan teori yang di gunakan oleh 

penulis yaitu manajemen pengawasan secara langsung dan manajemen 

pengawasan tidak  langsung. 

1. ManajemenPengawasansecaraLangsung 

Di bab II halaman 32 dijelaskan tentang Manajemen Pengawasan secara 

langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh 

seorang manajer. Manajemen meriksa pekerjaaan yang sedang dilakukan untuk 

mengetahui   apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan 

yang dikehendakinya. Oleh karenanya dijelaskan juga pada bab III halaman 64 

Pengawasan yang di lakukan secara langsung ini bias lebih mudah mengetahui 
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apakah proses untuk dapat mengembangkan program kemandirian yatim dan 

dhuafa terhadap anak itu berjalan dengan sesuai yang diinginkan. 

Dalam pengawasan secara langsung ini, yang langsung mengawasi ialah 

kepala asrama dan pengurus anak asuh yang lainnya. Kepala asrama yang ada di 

asrama mereka itu di jadikan orang tua selama berada di dalam asrama. Adanya 

sosok Ayah dan ibu didalam asrama itu bukan hanya sekedar hanya untuk 

mengawasi anak-anak namun dengan adanya sosok seperti ini, anak-anak tidak 

merasakan kurangnya kasih saying keluarga karena di dalam asrama pun ada 

ayah dan ibu yang mengawasi mereka. 

Pengawasan yang di lakukan oleh pengelola Rumah Yatim itu dilakukan 

bukan hanya di dalam asrama saja namun di luar asrama juga. Didalam asrama 

anak-anak diberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kreatifitas 

membuat bunga, gantungan kunci dan bross. Pengawasan keterampilan itupun di 

awasi secara langsung, karena ada pengurus yang langsung melatih anak-anak. 

Melalui pelatihan keterampilan anak-anak Rumah Yatim diharapkan 

mampu untuk hidup mandiri saat mereka melanjutkan kejenjang yang lebih 

tinggi. Dari pelatihan keterampilan itu, anak-anak selalu bersemangat dan belajar 

dengan baik dalam memahami apa saja yang di jelaskan oleh pelatih 

keterampilan. 

Keterampilan yang di berikan oleh rumah yatim kepada anak-anaknya itu 

sangat tepat karena keterampilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang 
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di minati anak-anak. Anak-anak yang berada di asrama putri di berikan 

keterampilan keputrian namu nanak-anak yang berada di asrama putra berbeda. 

Cara yang di berikan Rumah Yatim untuk anak-anaknya ini bisa di 

katakan baik, karena bukan hanya sekedar di beri keterampilan saja tapi benar-

benar di berikan keterampilan sesuai keinginan dan kemampuan anak-anak. 

Selain itu, pengawasan yang dilakukan rumah yatim pun sangat efektif karena 

pelatihnya pun langsung yang mengajari dan membimbing anak-anak keputrian. 

Selain di bidang keterampilan, di bab III halaman 66 juga dipaparkan 

data tentang nilai-nilai ketuhanan dan akhlakul karimah bagi anak asuh. Karena, 

nilai-nilai ketuhanan dan akhlakul karimah menjadi landasana hidup sebagai 

hamba dan sesama manusia sesuai dengan ajaran agama yang dianut, maka 

penanamannya menggunakan berbagai cara pengawasan, misalnya, dengan cara 

memberikan ceramah atau tausiyah. 

Penanaman nilai-nilai ketauhidan dan akhlakul karimah diawali dari 

pengetahuan tentang sang pencipta dan ciptaannya. Oleh karena itu, ceramah atau 

tausiyah merupakan cara untuk menyampaikan informasi tentang nilai-nilai 

keagamaan itu. Upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang bersumber dari 

ceramah atau tausiyah tidak mudah, sehingga diperlukan pengawasan lain yang 

memungkinkan anak asuh meyakini dan melaksanakan tanpa merasa dipaksa, tetapi 

lebih kepada tugas rutinitas. Karena sesungguhnya akidah tauhid dan akhlakul 

karimah dapat dilihat dari prilaku seseorang,  
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Pengawasan diterapkan kepada anak asuh dalam beberapa aktivitas, yakni 

pembiasaan sholat lima waktu secara berjama’ah, sholatmalam, membaca dan 

mempelajari ayat suci al-Qur’an, mengenal dan menghafal Hadits, sholat dhuha, 

puasa sunnah. Dengan pembiasaan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah serta 

amalan yang lainnya diharapkan akidah dan nilai-nilai ketauhidan akan terpatri dalam 

setiap pribadi anak asuh. Karena, latar belakang anak yatim dan terlantar, maka dapat 

dipahami bahwa mereka tidak begitu paham tentang ajaran agama Islam, sehingga 

terkadang mereka mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran norma agama, seperti 

meninggalkan sholat dan puasa serta tidak menutup kemungkinan yang dilakukan 

oleh Rumah Yatim adalah memahamkan anaka suhnya tentang ajaran Islam. Dengan 

memberikan pengembangan agama Islam, anak-anak tersebut dapat tumbuh menjad 

ipribadi yang sholeh yang pada akhirnya nanti mereka dapat menjalankan fungsi 

sosialnya dengan baik dan benar. 

2. Manajemen Pengawasan secara Tidak Lansung 

Selain melakukan pengawasan secara langsung, pihak pengelolah rumah 

yatim pun melakukan pengawasan secara tidak langsung, Oleh karenanya 

dijelaskan pada bab II halaman 32 Pengawasan Tidak Langsung yang dimaksud 

ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan 

yang disampaikan oleh para bawahan menurut Siagian. Pengawasan yang 

dilakukan secara tidak langsung itu, yang mengawasinya yaitu kepala cabang 

Rumah Yatim Bandar lampung dan langsung pimpinan pusat. Pihak rumah yatim 

mengawasi program-program dan anak-anak dengan secara tidak langsung itu 
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menunggu atau mengevaluasi bagaimana hasil dari pelatihan dan bagaimana 

anak-anak selama diasrama dan diluar asrama yang dijelaskan di bab III halaman 

70. 

Cara manajemen pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan 

kepala cabang RumahYatim Lampung ini sudah di laksanakan dengan cukup 

baik. Program yang dilakukan berjalan sesuai keinginan Rumah Yatim. 

Pendidikan formal daritingkat SD, SMP, SMA sederajat dan Perguruan 

Tinggi atau Universitas, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan jurusan atau focus kajian yang berbeda-beda, baik yang bersifat umum, 

seperti pendidikan agama dan atau umum maupun kajian berdasarkan rumpun 

keilmuan, seperti bimbingan belajar sekolah, bimbingan Bahasa Ingris, Pembinaan 

Kajian Islam Tarikh Islam (VoluesActivies), HapalanHadits (Volues Activities), dan 

sebagainya, maka pengelola RumahYatim melakukan uji kompetensi. Kemudian, 

anak asuh diarahkan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan yang ditentukan 

oleh rumah yatim. 

Berdasarkan pola ujikompetensi tersebut, maka diketahui data anak asuh 

berpendidikan SD 1 Orang, SMP/MTs 5 Orang, SMA/MA 6orang. 

Dari seluruh program yang ada, ada juga program yang belum berjalan. 

Itu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan belum adanya fasilitas 

yang mendukung untuk berjalannya  program tersebut. Program yang belum 

berjalan seperti program cetak 50 dokter yatim, program kemitraan dan program 

kesehatan, di kerenakan belum adanya anak yang kuliah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisa skripsi ini 

yang berjudul, “Manajemen Pengawasan Rumah Yatim Sumber Daya Manusia 

Di Bandar Lampung”. Dalam menjalankan manajemen pengawasan sumber daya 

manusia melalui program kemandirian yatim dan dhuafa maka terdapat 

kesimpulan yang perlu ditegaskan disini sebagai berikut: 

Manajemen pengawasan yang dilakukan oleh pengurus Rumah Yatim 

terhadap anak-anak dalam program kemandirian yatim dan dhuafa yang 

dilakukan oleh pengurus penulis katakan sudah baik walapun masih ada 

kekurangannya, akan tetapi sudah mengunakan ilmu manajemen dikarena sesuai 

dengan cara manjemen pengawasan dimana pengurusnya menggunakan 

pengawsan langsung dan tidak langsung. Dengan adanya pengawasan tersebut 

diharapkan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang di 

inginkan. 

Dalam pencapaian tingkat keberhasilan pun baik, terlihat dari beberapa 

keberhasil tahfis al-qur’an, membuat kerajinan dengan baik dan mampu bersaing 

dengan anak-anak yang memang tercukupi kebutuhan hidup dan biaya. 
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B. Saran 

1. Pemasukan dan pengeluaran dari para donator lebih terbuka,hal ini dapat agar 

para donator lainnya yang ingin menyumbang lebih percaya. 

2. Pengurus yang menjalankan bagian-bagian pengawasan agar terjadwal sehingga 

terlihat hasilnya. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

A. Pedoman Interview Untuk Pengurus Rumah Yatim 

1. Siapa saja pengurus Rumah Yatim kota Bandar Lampung? 

2. Ada berapa divisi yang ada di Rumah Yatim kota Bandar Lampung? 

3. Siapa sajakah yang menjadi penanggung jawab serta pengurus dari Program 

yang Rumah Yatim di kota Bandar Lampung? 

4. Siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam Program yang Rumah Yatim di 

kota Bandar Lampung? 

5. Bagaimana aktifitas Program kemandirian yatim dan dhuafa? 

6. Bagaimana Pengawasan Program kemandirian yatim dan dhuafa Rumah Yatim 

di kota Bandar Lampung? 

7. Dari seluruh program yang ada, manakah program yang dijadikan program 

unggulan? 

8. Program apa sajakah yang belum berjalan? Mengapa? 

9. Tujuan utama diadakanya program-program yang ada di rumah yatim? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati Manajemen Pengawasan Program kemandirian yatim dan dhuafa. 

2. Mengamati agenda yang dilaksanakan Rumah Yatim melalui Program 

kemandirian yatim dan dhuafa. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mencari sejarah berdirinya Rumah Yatim. 

2. Struktur kepengurusan. 

3. Foto-foto Program Pengembangan Potensi Anak. 

4. Foto-foto kegiatan/yang berkaitan dengan program kemandirian yatim dan 

dhuafa di Rumah Yatim. 
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Foto-Foto Kegiatan 

1. Pengawasan Selama Kegiatan di Asrama Rumah Yatim Bandar Lampung 
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2. Pengawasan Selama Kegiatan di Luar Asrama Rumah Yatim Badar Lampung 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


