
 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Riza Fadlilah Ulfa : Pemberdayaan Anak Asuh (Studi Deskriptif di Kel. Sukapada Kec. 

Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat) 

 

Penelitian ini menganalisis bahwa setiap anak-anak yang mengikuti kegiatan di rumah 

singgah Hidup Damai Cinta Indonesia merupakan anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih 

dari lingkungan dan juga keluarga. Faktor ekonomi yang menjadikan kebutuhan mereka kurang 

terpenuhi, hak anak yaitu terpenuhi segala kebutuhan baik dari segi pendidikan maupun tidak. 

Dalam hal pemberdayaan, sudah menjadi tugas semua orang dan bahkan pemerintah dan negara 

mempunyai tanggungjawab yang lebih terhadap anak-anak.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi rumah singgah 

Hidup Damai Cinta Indonesia (HDCI)-Robbani serta usaha rumah singgah Hidup Damai Cinta 

Indonesia (HDCI)-Robbani dalam pemberdayaan anak asuh di Bojong Koneng, dan mengetahui 

hasil yang telah dicapai dalam pemberdayan di rumah singgah Hidup Damai Cinta Indonesia 

(HDCI)-Robbani. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Steward berupa 

proses pemberdayan dan upaya peningkatan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya 

mandiri. Dan untuk midel teorinya menggunakan teori Sumodiningrat tentang tahapan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa, pengumpulan data dalam 

penelitian ini digunakan tekhnik observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dalam 

penelitian ini penulis gunakan penafsiran logika dihubungkan dengan kontek pemberdayaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mewujudkan 

pemberdayaan tersebut Hidup Damai Cinta Indonesia (HDCI)-Robbani menggunakan araz mikro 

berupa pembinaan, araz mezzo berupa kerjasama dengan kelompok, dan juga araz makro pada 

lingkup yang luas. Selain hal tersebut usaha rumah singgah juga melakukan berbagai program 

kegiatan melalui pendidikan, pembinaan rohani, dan karakter. Hasil pemberdayaan yaitu 

menunjuk kepada kondisi anak dilihat dari aspek fisik mereka secara jasmani dan rohani kuat, 

secara kognitif mereka tumbuh dengan cerdas, kreativ dan juga inovatif, sedangkan secara psiko-

sosial anak memiliki karakter yang baik terhadap lingkungan sekitar. 

Secara umum, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan anak asuh di rumah 

singgah Hidup Damai Cinta Indonesia (HDCI)-Robbani Kelurahan Sukapada Kecamatan 

Cibeunying Kidul Kota Bandung Jawa Barat berhasil. 
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