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ABSTRAK 

Hilmansyah : Peran Panti Asuhan dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Jl. Rajawali 

Timur No. 88 RW. 03 RT. 10 Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung). 

Permasalahan anak yang ditinggal oleh orang tuanya meninggal terpaksa 

mereka harus menghadapi dirinya sendiri dengan cara mencari nafkah sendiri dan 

bagi anak yang masih mempunyai orang tua, mereka harus membantu orangtuanya 

berkerja yang terpaksa harus meninggalkan rumah dan sekolah guna mengais atau 

mencari nafkah sehingga mereka menjadi anak-anak terlantar yang putus sekolah 

karena ketiadaan biaya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Norma Pemberdayaan Anak Yatim 

yang diterapkan oleh pengurus Panti Asuhan Hikmah Mufakir Istikomah di Jl. 

Rajawali Timur No. 88 RW. 03 RT. 10 Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, 

salah salah satu buktinya pengurus panti memberikan pembekalan Pendidikan dan 

keterampilan berwirausaha supaya tidak bergantung kepada orang lain dan bisa hidup 

mandiri. Selain itu juga panti asuhan menerapkan konsep dalam memberdayakan 

anak yatim, untuk mengetahui perilaku anak yatim dilingkungan Panti Asuhan 

Hikmah Mufakir Istikomah. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan 

oleh Soejono Soekanto adalah teori peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya yang mencakup tiga aspek yaitu : meliputi norma-norma, konsep yang 

dilakukan oleh individu dan perilaku yang penting bagi struktur sosial. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Pengumulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat proses kemandirian yang 

diterapakn pengurus panti asuhan terhadap anak asuh. Salah satu buktinya dengan 

mengajarkan anak asuh dalam hal apa saja, menerapkan norma dan peraturan tata 

tertib yang berlaku. Selain itu juga panti menpkan konsep dalam mebentuk 

kemanirian pada anak sepert : membiasakan bangun pagi, melaksanakan sholat awal 

waktu, pembinaan keagamaan dan keterampilan berwirausaha. Perilaku anak disiplin 

dan mandiri merupakan perilaku ang dibentuk dengan cara bersosialisasi dengan anak 

dan menjalani proses yang sudah diterapkan di panti asuhan. 
 


