
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga sosial panti asuhan yatim piatu merupakan salah satu tempat yang di dirikan oleh 

masyarakat dan pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan hidup anak yatim 

piatu, memelihara, dan menjaganya. Pada umumnya lembaga sosial panti asuhan yatim piatu 

terdapat di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya lembaga sosial panti asuhan 

Nurul Falaah tepatnya di Soreang-Banjaran Bandung.  

Awalnya lembaga ini merupakan rumah kecil yang memberdayakan anak-anak yang patut 

diperhatikan dalam segi pendidikan moralnya, kebanyakan dari anak-anak tersebut sudah tidak 

mempunyai orangtua lengkap atau bisa dikatakan sudah yatim piatu.  

Kaum dhua’fa (anak yatim piatu, terlantar, dan kurang mampu dalam melawan kemiskinan) 

merupakan fenomena sosial yang selalu ada dimasyarakat maju maupun di wilayah masyarakat 

berkembang. Tentunya di setiap daerah ada kaum dhua’fa (anak yatim piatu) yang perlu di 

berdayakan dan di perhatikan dalam membutuhkan penghidupan yang layak, seperti  pendidikan, 

pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak, dan lain-lain. Ironisnya mereka masih kurang 

mendapatkan perhatian yang cukup baik dari keluarga terdekatnya atau lingkungan sekitarnya. 

Keterbelakangan anak tersebut merupakan salah satu masalah sosial yang harus dipecahkan 

bersama, tidak hanya sebatas di pecahkan yang akan menemukan solusi, akan tetapi perlu adanya 

tindak lanjut yang berkelanjutan.  

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak masalah sosial yang timbul karena empat sebab 

yang dikutip dari buku keajaiban menyantuni anak yatim, yaitu tidak dimuliakannya anak yatim, 



 

 

tidak memberi makan orang-orang miskin, memakan warisan, atau kekayaan alam dengan rakus, 

dan mencintai harta benda secara berlebihan.
1
 

Fenomena ini telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT
2
: 

     

     

         

       

     

       

       

“Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhan-ku 

telah menghinaku.”Sekali-kali tidak. Bahkan, kamu tidak memuliakan anak-anak yatim dan 

kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan 

harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram) dan kamu mencintai 

harta secara berlebih-lebihan).” 

Lembaga sosial panti asuhan yatim piatu merupakan suatu lembaga pelayanan sosial dalam 

upaya memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yatim piatu, tentunya lembaga sosial mempunyai 

fungsi dan peranan penuh terhadap kehidupan anak-anak asuhnya. Anak-anak yang berbeda latar 

belakangnya datang ke lembaga tersebut dengan apa adanya, dan masih perlu perhatian dari 

masyarakat.  

Latar belakang anak asuh yang ada di lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah ini 

kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu yaitu anak-anak yang sudah yatim, terlantar, 

yatim piatu, dan anak jalanan. Lembaga tentunya melayani, mengasuh, dan memberdayakan 

dengan memberikan penghidupan yang layak, mulai dari pendidikan intelektual dan spritualnya 
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di perhatikan, kepekaan masyarakat mengenai pemberdayaan anak yatim piatu yang dibina 

langsung oleh lembaga perlu adanya peningkatan yang lebih. Karena anak-anak asuh tersebut  

pantas di jadikan penerus bangsa. 

Memberdayakan kaum dhu’afa merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat 

terlebih pemerintahan yang sudah ada tentunya di bidang pelayanan sosial. Terkadang 

pemerintah menganggap hal tersebut sepela karena banyaknya masalah yang ditemukan akan 

tetapi sulit menemukan solusi yang tepat, sehingga sering terjadi adanya ketimpangan dari 

permasalahan tersebut. Untuk itu lembaga panti ini mampu berdiri sendiri tanpa harus 

mengandalkan bantuan yang di berikan pemerintah, bantuan yang di berikan pemerintah kepada 

lembaga panti rata-rata hanya cukup untuk kehidupan anak-asuh. 

Selain bantuan yang di berikan pemerintah kepada lembaga sosial panti asuhan, kalangan 

orang-orang agniya (kaya) dan masyarakat yang simpati terhadap kaum dhu’afa tentunya 

memberikan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, atau biasa disebut 

dengan istilah donatur. Hal ini salah satu bentuk amanah masyarakat kepada lembaga untuk 

memberikan pelayanan, penghidupan, dan pembinaan terhadap anak asuh agar termotivasi 

semangatnya dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. 

Kemudian, dari fenomena kehidupan anak yatim piatu yang ada saat ini seringkali diacuhkan 

begitu saja oleh keluarga terdektnya, terkait dengan adanya kesenjangan ekonomi yang kurang 

untuk menghidupinya. Padahal memberikan penghidupan, perlindungan terhadap anak yatim 

piatu, dhua’fa sudah ditetapkan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bab III 

mengenai hak dan kewajiban anak pasal 4 : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 



 

 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Pernyataan diatas, bahwasannya perlindungan dan kelayakan hidup seorang anak itu perlu 

diperhatikan, Apabila di lingkungan tersebut masih kurang peduli terhadap kaum dhu’afa. Salah 

satu antisipasinya yaitu dengan mengetahui keterbelakangan anak-anak tersebut kemudian di 

topang dengan adanya lembaga sosial kemanusiaan yang dapat mengayomi kelayakan hidup 

mereka.  

Dalam meningkatkan sumber daya manusia khususnya yang ada dilingkungan panti asuhan 

(anak asuh), tentunya pemberian motivasi ataupun penunjang lain yang mereka (anak asuh) 

perlukan harus dipenuhi agar dapat menikmati kehidupan kedepannya. Lembaga panti tentunya 

sudah mempersiapkannya karena itu merupakan kewajibann dalam pemberian kehidupan 

selayaknya baik dalam pendidikan, kesehatan, potensi yang ada pada anak asuh untuk 

dikembangkan, agar anak asuh tersebut menjadi mandiri dan bermanfaat serta diakui 

kelayakannya sebagai seorang anak. Kemudian, lembaga panti tidak akan bisa melakukannya 

apabila lapisan masyarakat masih kurang mendukung dengan proses pemberdayaan anak-anak 

bangsa yang patut kita perhatikan bersama.  

Lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah merupakan lembaga panti asuhan yang melayani, 

mengayomi, melindungi kaum dhu’afa (yatim piatu, terlantar dan fakir miskin) yang mempunyai 

kelebihan dari lembaga panti asuhan lainnya.  Kelebihan yang di miliki oleh lembaga yaitu 

mampu memadukan lembaga sosial sekaligus lembaga pendidikan. Hal ini patut diapresiasi oleh 

masyarakat luas agar anak-anak yatim piatu, terlantar, fakir miskin tidak putus untuk 

memperjuangkan hidupnya.  



 

 

Lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah disamping sebagai panti asuhan juga merupakan 

lembaga pendidikan pesantren. Pada dasarnya pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam 

tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau 

lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai”. Pesantren pada zaman dahulu milik kyai, 

tetapi sekarang kebanyakan pesantren tidak semata-mata dianggap milik kyai saja, melainkan 

milik masyarakat. Hal ini disebabkan para kyai sekarang memperoleh sumber-sumber keuangan 

yang mengongkosi pembiayaan dan pengembangan pesantren dari masyarakat
3
.  

Pentingnya pondok pesantren sebagai asrama para santri tergantung kepada jumlah santri 

yang datang dari daerah-daerah yang jauh. Untuk pesantren kecil misalnya, para santri banyak 

pula yang tinggal di rumah-rumah penduduk di sekitar pesantren; mereka menggunakan pondok 

hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja. Sama halnya dengan lembaga sosial panti asuhan 

yatim piatu Nurul Falaah, namun bedanya di lembaga sosial ini mayoritas anak yatim, piatu dan 

dhua’fa. Tidak hanya dengan tinggal diasrama saja akan tetapi anak yatim, piatu, dan dhua’fa ini 

harus mengikuti program yang sudah di tetapkan oleh pihak lembaga. Kemudian, di lembaga 

sosial ini sebutan kepada anak-anak bukan santri, tapi anak asuh. Pengembangan sumber daya 

manusia di lembaga sosial ini yang menjadi sasaran utamanya yaitu anak asuh yang 

diberdayakan oleh pihak lembaga panti agar penghidupan anak-anak tersebut terpenuhi dan 

sejahtera.  

Tujuan pendidikan semata-mata untuk memperkaya pikiran murid atau anak asuh dengan 

penjelasan-penjelasan, kemudian untuk meningkatkan moral, melatih dan memberi semangat, 

menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur 

dan bermoral, serta menyiapkan para murid mengenai etika agama diatas etika-etika yang lain. 
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Tujuan pendidikan pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan 

keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata 

kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan
4
.  

Dengan demikian pemaparan di atas sejalan dengan lembaga sosial panti asuhan yatim, anak-

anak tidak hanya sebatas melengkapi kehidupan dengan sandang, pangan, dan papannya saja. 

Akan tetapi pendidikan spiritual dan peningkatan moral yang baik harus diberikan, sehingga 

mereka lebih mengakaji diri dari kehidupannya. Lembaga sosial panti asuhan ini menjadi salah 

satu tongkat yang membantu perkembangan anak-anak yatim piatu dalam meningkatkan 

kesemangatan mereka dan pendidikan spritual moral sehingga kebutuhan mereka sedikit 

terpenuhi dengan keberadaannya di lembaga sosial panti asuhan yatim piatu tersebut.  

Kemudian dari paparan di atas ada kaitannya dengan sistem pola asuh tentunya setiap 

individu memiliki cara tertentu dan berbeda, walaupun dalam tujuannya sama yaitu ingin 

memenuhi hak dan kewajiban seorang anak dalam perjalanan hidupnya. Kemudian dalam pola 

pengasuhannya terdapat beberapa metode yang dapat berkembang dalam setiap tahunnya. 

Implikasi dari uraian di atas, perlu adanya pemberdayaan anak yatim melalui metode pendidikan 

pesantren. Agar lembaga sosial panti asuhan dapat mengupayakan segala kebutuhan yang 

diperlukan mereka begitupun sebaliknya, hal ini dapat mensejahterakan kedua belah pihak. 

Kemudian, dari uraian di atas dapat dikemas dengan judul “Pemberdayaan Anak Yatim Piatu 

Melalui Pendidikan Pesantren”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa yang akan 

diteliti dalam penelitian ini:  
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1. Bagaimana pola pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu di lembaga sosial panti 

asuhan Nurul Falaah dalam meningkatkan kemampuan kreativitas anak asuh (yatim 

piatu)? 

2. Bagaimana metode pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu melalui pesantren di 

lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah? 

3. Bagaimana sistem pendidikan pemberdayaan anak yatim piatu melalui pesantren di 

lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah? 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam kegiatan penelitian yang akan di laksanakan, pada dasarnya bertujuan untuk 

menemukan, menguraikan, menerangkan, dan mengetahui hasil penelitian yang mengarah pada 

permasalahan diatas
5
, sehingga dalam hal ini mampu: 

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan anak asuh di lembaga sosial panti asuhan yatim 

piatu dalam meningkatkan kemampuan kreativitas,  kesejahteraan anak yatim piatu 

mengenai sandang, pangan, papan, pendidikan dan moral mereka. 

2. Untuk mengetahui metode pemberdayaan anak asuh melalui pola pesantren dalam 

meningkatkan pendidikan anak asuh di lembaga sosial panti asuhan yatim piatu juga 

dalam peningkatkan sumber daya manusia.  

3. Untuk mengetahui sistem pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu dalam pembinaan 

dan pelayanan di lembaga PSAA Nurul Falaah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan 

aspek praktis.  
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1. Aspek teoritis: yaitu sebagai pengembangan pengetahuan, pengalaman dan wawasan 

mengenai pemberdayaan sumber daya manusia melalui metode pendidikan pesantren 

dalam mensejahterakan anak yatim piatu.  

2. Aspek praktis: dalam penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu sumbangan pemikiran 

yang berguna, berharga dan memberikan dampak positif bagi lembaga sosial panti asuhan 

berbasis pesantren terkait pemberdayaan sumber daya manusia pada umumnya, demi 

tercapainya kesejahteraan anak untuk mendapatkan haknya, terutama anak-anak yatim 

piatu, dhua’fa, dan anak terlantar. 

E. Kerangka Pikir 

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai 

ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah 

“pengentasan kemiskinan” (poverty allevation) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 

yang kemudian lebih dikenal sebagai inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah 

pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi 

topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.  

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat (Mas’oed, 1990). 

Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu 

yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan 

untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-



 

 

keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, 

aktivitas sosialnya, dan lain-lain.  

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau 

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti: 

1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; 

2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), dalam perbaikan 

kesejahteraan sosial ini, meliputi : 

1. Kebutuhan dasar terpenuhi  

2. Pendidikan terlayani 

3. Moral terarah 

3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; 

4) Terjaminnya keamanan; 

5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan akekhawatiran. 

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar 

mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport,1984)
6
. 

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan, yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: 

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 1997:218-

219)
7
. 

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra 

pemberdayaan (empowerment setting): 
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a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, 

konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini 

sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 

b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan 

pelatihan dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 

kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan 

memecahkan permasalahan yang dihadapinya.  

c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system 

strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. 

Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbiying (negoisasi), 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 

pendekatan ini. Strategi sistem besar untuk memandang klien sebagai orang yang 

memiliki kompetensi dan memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih 

serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak
8
. 

Menurut Maslaw, kebutuhan manusia berjenjang atau bertingkat mulai dari tingkat rendah 

sampai yang paling tinggi. Tingkatan yang dimaksud, yaitu:  

1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan bertahan hidup 

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan 

3. Kebutuhan akan rasa memiliki 

4. Kebutuhan untuk dihargai  
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5. Kebutuhan akan akulturasi diri. 

Kemudian, Alderfer membagi pula kepada hierarki kebutuhan manusia menjadi tiga 

tingkatan: 

1. Eksistensi, kebutuhan-kebutuhan manusia akan makanan, gaji, air, dan kondisi kerja. 

2. Keterkaitan kebutuhan-kebutuhan akan adanya hubungan sosial dan interpersonal yang 

baik. 

3. Pertumbuhan, kebutuhan-kebutuhan individu untuk memberikan kontribusi pada orang 

lain atau organisasi dengan memberdayakan kreativitas, potensi dan kemampuan yang 

dimiliknya
9
. 

Kata pesantren berasal dari kata pe-santri-an. Awalan pe dan akhiran an yang dilekatkan 

pada kata santri, hal ini bisa menyiratkan dua arti. Pertama, pesantren bisa bermakna tempat 

santri, sama seperti pemukiman (tempat pemukiman), pelarian (tempat melarikan diri), 

peristirahatan (tempat beristirahat), pemondokan (tempat mondok) dan lain-lain. Kedua, 

pesantren juga bisa bermakna proses menjadikan santri, sama seperti kata pencalonan (proses 

menjadikan calon), pemanfaatan (proses memanfaatkan sesuatu), pendalaman (proses mendalami 

sesuatu), dan yang lainnya. Jelasnya, santri disini bisa menjadi sosok personifikasi dari 

sasaran/tujuan yang akan dicapai usaha-usaha tersebut
10

. 

Anak sama dengan putera, bayung, awang, budak, bin, bani, keturunan, bagian atau bagian 

terkecil
11

. Kemudian dalam pengertian lain anak merupakan keturunan kedua; manusia yang 

masih kecil; binatang yang masih kecil;pohon yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-

tumbuhan yang besar; orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan 
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(keluarga,dsb);orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dsb);bagian yang 

kecil (pada suatu benda);yang lebih kecil daripada yang lain
12

. Jika digabungkan dengan susunan 

anak (an)da atau ananda, maka anak (sebagai kata kehormatan) kepada keturunan yang lahir dari 

orang tuanya
13

.  

Panti adalah sebuah rumah atau tempat (kediaman) atau bisa juga diartikan sebagai Asuhan; 

rumah atau bangunan tempat memelihara anak yatim (piatu). Atau semakna dengan Derma; 

sebagai rumah tempat merawat yatim piatu (orang tua dsb). Sedangkan asuhan adalah 

(pen)didikan; pimpinan; merupakan anak yang diasuh atau di didik dengan pembawaannya
14

. 

Jadi, panti asuhan adalah suatu lembaga sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar, anak jalanan, fakir 

miskin, dan miskin dengan memberikan pelayanan sebagai pengganti orangtua anak dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga dapat berkembang, 

berdaya, dan mandiri di masyarakat dan lingkungannya sendiri.  

Definisi panti asuhan adalah tempat tinggal untuk anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak 

mempunyai orangtua atau salah satu orangtuanya sudah tidak ada, kemudian dibina serta 

dipelihara oleh yayasan dan diawasi sepenuhnya oleh Dinas Sosial. Lokasi lembaga sosial panti 

asuhan yang menjadi obyek penelitian ini, adalah lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah yang 

beralamat Jln. Raya Soreang-Banjaran No.20 Rt/Rw 01/16 Desa Soreang Kec.Soreang Kab. 

Bandung-Barat. 

Adapun skema dalam penelitian yang akan diajukan ini, sebagai berikut: 
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Proses pemberdayaan anak asuh di 

Lembaga Sosial Panti Asuhan Nurul 

Falaah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah 

Soreng-Bandung. Meliputi pemberdayaan anak yatim piatu di lembaga sosial panti asuhan 

melalui pendidikan pesantren, mengenai alasan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan lembaga 

sosial panti ini memiliki potensi sumber daya manusia dalam memberdayakan anak-anak yatim, 

dhu’afa, untuk menopang kelayakan penghidupan mereka di masa depan, mengembangkan 

potensi anak-anak yatim serta pelayanan kepada anak asuh demi kesejahteraan anak. Kemudian, 

alasan dipilihnya lokasi ini secara garis besar meliputi dua hal
15

: pertama, alasan akademis, 

yakni berkaitan dengan teori ataupun masalah yang sesuai dengan yang telah dipelajari dengan 

melihat fenomena dilapangan. Kedua, alasan praktis, yakni  yang berkaitan dengan dekatnya 

lokasi tersebut dan mudah terjangkau dengan biaya yang tidak terlalu besar. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, karena data yang akan dikumpulkan berupa data-data empiris yakni fakta-fakta 

dilapangan. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau 
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 Pola pemberdayaan anak Yatim 
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 Pemberikan motivasi kepada anak 

asuh untuk senantiasa memenuhi 

kelayakan hidup. 

 Pemberikan pendidikan moral 

 Mengembangkan potensi diri anak 

asuh 

Pola pendidikan 

pesantren 



 

 

memberikan gambaran tentang suatu pemberdayaan anak yatim melalui pola pesantren di 

lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah di Soreang-Bandung
16

, sehingga hasil yang akan 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam praktiknya peneliti terjun ke lapangan: gejala-

gejala diamati, dikategori, dicatat, dan sedapat mungkin menghindari pengaruh kehadirannya 

untuk menjaga keaslian gejala yang diamati
17

.  

3. Jenis Data  

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan 

terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lainnya
18

. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis data yang sifatnya kualitatif, antara lain sebagai berikut: 

a. Data mengenai proses pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu lembaga soaial panti 

asuhan Nurul Falaah. 

b. Data tentang pola pemberdayaan pendidikan pesantren di lembaga sosial panti asuhan 

Nurul Falaah. 

c. Data tentang metode pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu lembaga sosial panti 

asuhan Nurul Falaah. 

d. Data mengenai sistem pemberdayaan pendidikan anak yatim piatu lembaga sosial panti 

asuhan Nurul Falaah. 
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4. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sebagaimana pada 

penentuan jenis data, pada tahap ini ditentukan pula data sumber primer dan sekunder
19

: 

a. Sumber data primer adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau yang 

lainnya yang menjadi subjek penelitian informasi pertama, dalam mengumpulkan data. 

Dalam sumber data ini adalah pihak lembaga sosial panti asuhan yatim piatu dan 

masyarakat sekitarnya. 

b. Sumber data sekunder adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau yang 

lainnya yang menjadi sumber informasi penunjang yang berkaiatan dengan masalah 

penelitian. Sumber data sekunder yakni yang akan dijadikan rumusan teori dan 

pemaparan yang berkaitan dengan penelitian, berupa bahan pustaka yakni buku-buku, 

majalah, artikel, dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 4 jenis, namun pada 

penelitian ini tidak menggunakan teknik angket karena jenis data yang digunakan kualitatif: 

a. Observasi  

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan disengaja yang sistematis terhadap gejala-gejala 

alam dan fenomena sosial yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung
20

. Sehingga 

yang dilakukannya secara langsung pada lembaga sosial panti asuhan dan masyarakat sekitar 

lembaga. Dalam proses observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan dan objek penelitian. Hal 
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ini untuk mendapatkan sumber ataupun fakta yang empiris, hal ini memudahkan peneliti untuk 

mengambil suatu penafsiran analisis yang digunakan kedepannya. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan 

secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data 

dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain, serta 

dapat menjadi pengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya
21

. Proses wawancara 

dilaksanakan dengan narasumber dari pihak lembaga sosial panti asuhan yatim piatu Nurul 

Falaah, anak-anak asuh, dhu’afa, masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan wawancara ini 

dilakukan secara informal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan hasil yang empiris 

sesuai dengan keadaan dilapangan.  

c. Studi Dokumentasi 

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Ia berupa buku harian, 

notulen, rapat, catatan-catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, 

dan lain-lain. Yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau tidak hanya menyajikan dokumen resmi
22

. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

pengumpulan data-data atau arsip lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah serta menyalinnya 

untuk keperluan penelitian, mangenai data-data yang dijelaskan dalam jenis data kebutuhan data 

penelitian. 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian  ini penulis melakukan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan jalan 

bekerjanya data, mengorganisir data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

                                                           
21

 Panduan Penyusunan Skripsi,Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Loc.Cit.,hlm 84. 
22

 Irawan Soehartono,op.cit.,hlm.70. 



 

 

mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini meliputi
23

: 

1. Melakukan pemeriksaan data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, maupun 

studi dokumentasi. Kemudian, melakukan penyortiran terhadap data yang diperlukan. 

sehingga mudah dikendalikan dan dipastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-

benar sesuai dengan kebutuhan. 

2. Melakukan pengumpulan data dengan membuat kategori-kategori data sesuai dengan 

jenis masalah yang akan dijawab dalam penelitian. 

3. Mengklasifikasikan data berdasarkan kepentingan penelitian, yaitu data tentang mengenai 

pemberdayaan anak yatim piatu di lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah, data 

tentang pola pemberdayaan anak yatim piatu lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah, 

data mengenai metode pemberdayaan anak yatim piatu lembaga sosial panti asuhan 

Nurul Falaah, data tentang sistem pengasuhan atau pemberdayaan anak yatim piatu 

lembaga sosial panti asuhan Nurul Falaah. 

4. Menafsirkan data yang didapatkan dan menghubung kerangka pemikiran sebagai bahan 

analisa.  

5. Penarikan kesimpulan serta penyusunan laporan. Setelah data tersebut dihubungkan, 

dianalisa. maka dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan penyusunan laporan penelitian.  
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