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BAB I 
 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah masalah utama setiap warga yang menginginkan 

kemajuan bangsa, karena pendidikan bukan sekedar menyebarkan kebudayaan 

dan mewariskan ilmu dari generasi ke genarasi saja, akan tetapi diharapkan 

mampu mengubah dan mengembangkan pengetahuan.  Pendidikan merupakan 

suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun umat 

manusia yang bisa dilakukan sejak masih dalam kandungan (Mansur, 2007: 1). 

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi 

manusia, dan juga merupakan kegiatan universal yang ada dalam kehidupan 

manusia. Meskipun merupakan gejala umum dalam setiap kehidupan 

masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh 

masing-masing bangsa atau masyarakat menyebabkan adanya perbedaan 

penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan.  

Pendidikan merupakan sektor penting dari proses pembangunan nasional 

yang turut meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia suatu Negara. Sumber 

daya terpenting suatu negara adalah Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu orang-

orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada 

organisasi. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-

mata ditentukan oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, akan tetapi 
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banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan 

merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan organisasi yang 

bersangkutan. Menyadari pentingnya proses peningkatan sumber daya manusia, 

maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya 

mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan 

yang lebih berkualitas (Martinis Yamin, 2007: 1). 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali. Sangat berkaitan 

erat dengan masalah Sumber Daya Manusia, oleh karena itu proses rekruitmen 

sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting sekali dan 

hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekruitmen yang efektif yaitu 

mengenai informasi yang akurat dan berkelanjutan tentang jumlah dan kualifikasi 

yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan untuk pengembangan dan 

pencapaian tujuan sebuah lembaga pendidikan. 

Tentu saja rekruitmen yang dilakukan haruslah sesuai dengan kebutuhan 

panti asuhan, dan persyaratan yang ditentukan oleh panti, agar rekruitmen yang 

dilakukan tidak hanya sekedar mengisi kekosongan pegawai atau sekedar 

mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang biasa saja, tetapi Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berdedikasi dan profesional di bidangnya sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan panti asuhan tersebut, namun fenomena yang 

terjadi selama ini kurang diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi pengasuh 
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panti asuhan. Akhirnya out put anak-anak panti asuhan diragukan dan kurang 

memberikan kontribusi seperti apa yang dibutuhkan pasar. Oleh karena itu 

perekrutan pengasuh panti harus memiliki manajemen yang jelas dan sedini 

mungkin untuk memenuhi keinginan /harapan masyarakat, yakni input 

profesional dan berkompeten dibidangnya yang nantinya bisa menghasilkan out 

put yang benar-benar berkualitas yang sesuai dengan keinginan pasar/keinginan 

masyarakat.  

Kemampuan dan kecerdasan tidak hanya diperoleh dari pendidikan 

formal saja, akan tetapi juga diperoleh dari pendidikan non formal. Sehingga 

dalam mencari ilmu dan pengalaman itu sangat banyak tempatnya, tidak hanya 

terpaku dalam lembaga pendidikan formal saja. Lembaga pendidikan non formal 

ialah segala bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan 

berenana, diluar kegiatan persekolahan. Komponen yang diperluka disesuaikan 

dengan keadaan anak/peserta didik agar memperoleh hasil yang memuaskan, 

antara lain : (1) Pembimbing/pengasuh, (2) Fasilitas, (3) Cara menyampaikan, (4) 

waktu yang dipergunakan (Abu Ahmadi, 2001: 164). 

Anak merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan dididik sesuai 

dengan tujuan kejadiannya yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta. Bila orang tua 

tidak melaksanakan kewajibannya, kemungkinan anak akan menjadi fitnah, 

seperti menjadi beban orang tua, beban masyarakat, perkelahian dan sebagainya. 

Namun kenyataannya tidak sedikit anak yang terlahir dalam keadaan kurang 
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menguntungkan, misalnya disebabkan karena ibu hamil diluar nikah, perceraian 

atau salah satu orang tuanya meninggal (Mukhtar Alshodiq, 2005: 34). 

Anak-anak yatim, anak penyandang masalah sosial, anak-anak dari 

keluarga yang tidak mampu sangat membutuhkan dukungan secara fisik, mental 

dan sosial para pengasuhnya, dimana dukungan tersebut tidak mereka dapatkan 

dari keluarga karena orangtua mereka tidak lengkap bahkan tidak ada kedua-

duanya. Atau karena orangtua yang ada biasanya sibuk mencari nafkah sehingga 

anak-anak tersebut tidak mendapatkan fasilitas pendidikan secara fisik dan 

mental. 

Anak-anak membutuhkan figur orang tua yang menyayangi dan 

mengasihinya. Untuk itu dibutuhkan para tenaga pengasuh yang benar-benar 

profesional dan amanah. Pengasuh yang tidak kompeten akan mempengaruhi 

kondisi kejiwaan dan mental anak, sehingga mereka merasa minder, kecewa dan 

tidak berguna. Untuk itu dibutuhkan pengasuh yang mempunyai kemampuan 

pengasuhan fisik, emosi dan sosial (http://okniva.wordpress.com/2011/13/ 

konsep- pengasuhan-parenting). 

Dalam memelihara anak-anak yatim di panti asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali mempunyai peran 

penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan di Indonesia, maka 

tenaga pengasuh yang ada didalamnya sebagai unsur pendidik sangatlah 

berpengaruh terhadap mutu dan kualitas lulusan anak asuh. 

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 220 : 



5 
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Artinya : 

…… dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 
"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu 
bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah 
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan 
perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1999: 220). 
 
 
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa cara mengurus anak yatim 

adalah dengan mempergauli mereka dengan baik dengan patut, dengan 

menanggung biaya hidup mereka, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan 

mereka melalui pendidikan, pengajaran agama dan menjaga hartanya bila dia 

memiliki harta supaya bertambah dan subur (Tengku Muhammad Hasby Ash 

shidieqy, 2000: 98) 

Panti asuhan berfungsi sebagai lembaga sosial dimana dalam kehidupan 

sehari-hari, anak diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, 

dicukupi kebutuhan sehari-hari dan diberi ketrampilan. Panti asuhan juga  

menanamkan pendidikan agama yaitu pendidikan aqidah, akhlak, membaca al 

Qur’an, menciptakan hubungan yang islami antar sesama anak asuh, pengasuh 

dan dengan masyarakat sekitar (Pedoman Pengelolaan Panti Asuhan, 1997: 8) 
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Dengan demikian seorang pengasuh memiliki multi fungsi dalam 

meningkatkan kualitas anak asuhnya. Sebagai pengasuh yang benar-benar sadar 

akan tugas dan tanggung jawabnya. Tentulah selalu mawas diri, mengadakan 

introspeksi, berusaha selalu ingin berkembang maju agar bisa menunaikan 

tugasnya dengan baik dengan selalu menambah pengetahuan dan memperluas 

cakrawala keilmuan sehingga selalu bisa mengikuti perubahan sosial kultural 

dalam masyarakat serta kemajuan pengetahuan dan teknologi modern ini. 

Tidak jauh beda dengan panti asuhan panti asuhan yang lain, panti asuhan 

yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf yang merupakan tempat 

membina, melatih dan mendidik anak yang menjadikan mereka menjadi manusia 

yang mandiri. Sehinmgga membutuhkan Sumber Daya Manusia (Pengasuh) yang 

profesional dalam bidang kepengasuhan. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengungkap lebih jauh tentang 

Kompetensi Pengasuh di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman 

Bin Auf. Berangkat dari pemikiran tersebut penulis mengambil judul skripsi 

“Kompetensi Pengasuh Panti Asuhan” (Studi di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali)”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian berbagai istilag 

yang digunakan dalam penelitian ini, penulis membuat penegasan istilah yang 

digunakan dalam judul penelitian sebagai berikut : 
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1. Kompetensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1990: 548) 

(WJS. Purwadarminta) bahwa kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan 

untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan dan bertindak (perilaku) secara 

terus menerus dan secara konsisten (sumarsih anwar, 2007: 12). 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 (2006: 

2) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi Seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas dibidang pekerjaan tertentu 

(http://www.wiziq.com/tutorial/41375-ARTI-KOMPETENSI) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan sehingga ia benar-benar mampu melaksanakan tugas tersebut 

dengan baik untuk mencapai tujuan. 

2. Pengasuh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1990: 54) 

Pengertian pengasuh secara bahasa berasal dari kata asuh, mengasuh yang 
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berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. Dan pengasuh adalah 

orang yang mengasuh, wali (orang tua dsb).  

Pengasuh adalah wakil orangtua/wali dalam hal pendidikan di luar 

kelas, kepengasuhan adalah semua kegiatan pendidikan diluar kelas 

(http;//okvina.worpress.com/2011/03/15/konsep-pengasuhan-parenting/). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengasuh panti asuhan 

adalah seorang yang merawat, mendidik, mengawasi, memberikan kasih 

sayang, bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup 

anak-anak di panti asuhan karena para pengasuh tersebut sekaligus sebagai 

pengganti orang tua bagi anak-anak dipanti asuhan. Sehingga para pengasuh 

berperan sebagaimana orang tua terhadap anaknya. 

 

3. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAYM) Abdurrakhman Bin Auf 

Nogosari Boyolali. 

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf 

Nogosari Boyolali merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang 

bertanggung jawab memberikan layanan pengganti orang tua dalam 

pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan 

kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam. (Qoidah Muhammadiyah Majlis 

PKU/III/2006/187). Jadi yang dimaksud Panti Asuhan dalam Islam adalah 

lembaga kesejahteraan sosial yang mengasuh, memelihara, dan mendidik 
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anak supaya terpenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Dengan 

demikian diharapkan anak dapat berkembang kepribadiannya sebagai insan 

yang turut serta aktif dalam pembangunan nasional sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, judul penelitian ini 

adalah suatu telaah atau kajian yang mendalam untuk mengkritisi 

Kompetensi Pengasuh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman 

Bin Auf Nogosari Boyolali. Sehingga diperoleh gambaran atau deskripsi dari 

sebuah pengelolaan anak-anak panti asuhan. Kemudian untuk mengetahui 

kompetensi para pengasuh. juga untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengasuhan anak-

anak di lembaga tersebut. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi apa saja yang sudah dimiliki pengasuh panti asuhan di Panti 

Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali 

tahun 2011. 

2. Upaya apa saja yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan kompetensi 

pengasuh di Panti Asuhan  Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf 

Nogosari Boyolali tahun 2011. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kompetensi Pengasuh di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali. 

2. Untuk mengetahui upaya pimpinan Panti Asuhan dalam meningkatkan 

kompetensi pengasuh terutama bagi pengasuh di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali. 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna baik yang bersifat teori 

maupun yang bersifat praktis bagi pembaca : 

Manfaat yang bersifat teori : 

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, terutama dalam 

hal peningkatan kompetensi pengasuh dalam pendidikan Islam. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi panti asuhan untuk pertimbangan dalam 

mengembangkan kompetensi pengasuh. 

Manfaat yang bersifat praktis : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengasuh panti asuhan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuannya dalam kepengasuhan. 

2. Bagi pembaca khususnya para pengasuh panti asuhan, dapat menjadi bahan 

acuan tentang kepengasuhan sehingga dapat melakukan tugasnya sebagai 

pengasuh dipanti asuhan dengan baik sesuai dengan profesinya.  
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F. Kajian Pustaka 

Kajian dari hasi penelitian yang dilakukan oleh para penulis terdahulu 

diantaranya : 

Nurul Jannah (STAIN, Surakarta 2002), Penanaman Nilai-nilai 

Keagamaan Bagi Anak Yatim Pada Panti Asuhan Nurul Huda Kartasura. 

Menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pendidikan perlu ditanamkan 

sedini mungkin kepada anak-anak panti asuhan tentang nilai-nilai keagamaan 

yang meliputi aqidah,akhlak dan keimanan. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Salmah (UNES, 2007), Hubungan 

Antara Penerimaan Diri dengan kompetensi interpersonal pada Remaja Panti 

Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. Menyimpulkan bahwa 

kompetensi interpersonal pada remaja dapat dipengaruhi oleh pola asuh orangtua, 

dalam hal ini yaitu pola asuh yang mengarah pada gaya demokratis. Pola asuh 

pada penelitian tersebut mencakup keseluruhan sikap orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak, meliputi cara pemberian aturan-aturan, hadiah maupun 

hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan perhatian serta tanggapan 

yang dilakukan untuk membentuk perilaku anak demi mencapai perkembangan 

yang maksimal. Pola hubungan antara anak dan orang tua mampu mempengaruhi 

bagian-bagian paling penting dari kompetensi interpersonal yang mulai terbentuk 

dalam awal hubungan yang pertama kali di dalam lingkungan keluarga. 

Kompetensi dan perilaku yang kelak akan diterapkan remaja dalam hubungan 

pertemanan hingga kemudian berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan 
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yang lebih luas merupakan apa yang telah mereka bentuk melalui hubungan awal 

mereka dengan orang tua. Dan di dalam keluarga terjadi pembentukan pola 

penyesuaian sebagai dasar bagi hubungan sosial yang lebih luas. 

Ibadiyah (UMS, 2003), Kemandirian Belajar Anak Yatim (Kajian 

Deskriptif Proses Penanaman Kemandirian Belajar Anak Asuh di Panti Asuhan 

Nur Hidayah Kerten Surakarta) menyimpulkan bahwa proses penanaman 

kemandirian belajar bagi anak panti asuhan Nur Hidayah Kerten Surakarta 

berhasil dengan baik. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi 

Pengasuh Panti Asuhan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman 

Bin Auf Nogosari Boyolali belum pernah diteliti. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode kualitatif yang prosedur penelitiannya menghasilkan data 

deskriptif yaitu penelitan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status gejala yang ada (Sudjana, 20001: 64). 

Pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Bambang (2005: 65). 

Pendekatan penelitian yang berisi ungkapan gejala secara menyeluruh dan 

sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Sementara, Moeloeng 
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(2002: 11) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian ini adalah penelitian 

yang mengedapankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan 

berlandaskan pada ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasikan dan 

diungkapkan oleh responden dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari 

tangan pertama (Surahmat, 1992: 132). Data yang diperoleh langsung dari 

sampel melalui instrument yang dipilih akan digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu data primer ini perlu 

diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain 

yang relevan. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh melalui buku-buku yang membahas tentang kompetensi 

pengasuh dipanti asuhan. 

3. Metode Penentuan Subyek 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1998: 102) yang terdiri atas obyek/subyek yang peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 72). 
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Dalam penelitian ini populasinya adalah Pengasuh Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali yang menetap 

dipanti asuhan dengan jumlah 4 orang.  

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel berdasarkan 

pendapat Sudiyono (2002: 56) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik  yang di miliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini 

mengambil sampel semua pengasuh panti asuhan yatim Muhammadiyah 

Abdurrakhman bin Auf Nogosari Boyolali.  Sebagai mana di katakan oleh 

Suharsimi Arikunto (1998: 107) yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi selanjutnya jika jumlah subyeknya besar diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

dikembangkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni Pewancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (Moleong, 2002: 135). 
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Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data langsung dari subyek penelitian berupa informasi yang 

berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki pengasuh juga membahas 

adanya upaya yang ditempuh oleh Pimpinan Panti Asuhan untuk 

meningkatkan Kompetensi Para Pengasuh di Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali. Dalam 

wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung 

dengan pengasuh panti asuhan yang berjumlah 4 orang. 

b. Observasi 

Ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan 

(Kartono, 1996: 157). 

Observasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan kompetensi pengasuh di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 

Abdurrakhman Bin Auf. Disamping itu untuk mengamati Panti asuhan 

dalam rangka meningkatkan kompetensi pengasuh. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data-data 

otentik yang bersifat dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 1993: 149) 

dokumen ini dimaksudkan adalah semua data yang tertulis. 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan meneliti. Dokumen penelitian ini adalah, foto-foto kegiatan 
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belajar mengajar, kegiatan harian dipanti asuhan dan lain-lain. Hasil ini 

selanjutnya diorganisir sedemikian sehingga menjadi data pelengkap. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari 

obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah Pengasuh Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali, kemudian 

juga digunakan untuk memperoleh rekapitulasi santri dan data-data yang 

lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh 

untuk disimpulkan, data yang berupa deskriptif kalimat yang dikumpulkan lewat 

observasi dan wawancara, mencatat dokumen dan lain-lain yang kemudian sudah 

disusun secara teratur, tapi merupakan susunan analisis akhir (Sutopo, 2000: 87). 

a. Tahapan pengklasifikasian yaitu pengelompokan dan pengumpulan beberapa 

data yang relevan dan data yang sama sekali tidak relevan sasaran dan fokus 

penelitian. 

b. Tahapan pengkategorian data ke dalam kelas yang sudah ditentukan 

sekaligus melakukan pengecekan kembali/peneliti terhadap absahnya data 

yang diperoleh. 

c. Setelah selesai melakukan pengklasifikasian dan pengkategorian baru 

kemudian memasuki tahapan interprestasi : interprestasi sebagai jawaban 
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permasalahan dan mewujudkan rumusan kebenaran dalam penelitian 

sehingga mudah dicerna secara sistematis dan runtut 

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode analisis yang memeriksa 

fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu untuk kemudian dipakai sebagai 

bahan penarikan kesimpulan yang bersifat umum. 

Setelah itu data diinterprestasikan untuk memperoleh gambaran tentang 

kompetensi pengasuh di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman 

Bin Auf Nogosari Boyolali. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 

deskriptif yaitu gambaran/lukisan secara sistematis mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti. 

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  Pendahuluan meliputi : (a) Latar belakang masalah, (b) Penegasan 

istilah,  (c) Perumusan Masalah, (d) Tujuan dan manfaat penelitian, (e) Kajian 

pustaka,  (f) Metode penelitian serta Sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  Kompetensi Pengasuh dalam Pengasuhan Pada Panti Asuhan, 

membahas : (a) Pengertian Kompetensi (b) Pengertian Pengasuh, (c) Pengertian 

Panti Asuhan, (d) Kompetensi Pengasuh Panti Asuhan. (e) Fungsi dan tujuan di 

dirikannya panti asuhan,  

BAB III  Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf, 

Membahas : (a) Gambaran Umum Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 
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Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali yang meliputi: Letak geografis, 

Sejarah berdirinya, Struktur organisasi, Program-program yang diselenggarakan, 

Keadaan pengasuh, keadaan anak-anak asuh dan sumber dana. (b) Kompetensi 

Pengasuh Panti Asuhan Dalam Pelaksanaan Kepengasuhan Pada Panti Asuhan 

Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari (c) Upaya pimpinan 

Panti Asuhan dalam meningkatkan kompetensi pengasuh. 

BAB IV Analisis Kompetensi Pengasuh Panti Asuhan Yatim 

Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari. Dalam bab ini memuat: (a) 

Kompetensi pengasuh panti asuhan yatim Muhamamdiyah Abdurrakhman Bin Auf 

Nogosari Boyolali, (b) Upaya pimpinan panti asuhan dalam meningkatkan 

kompetensi pengasuh dan, (c) Faktor pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakan kepengasuhan di panti asuhan yatim Muhammadiyah 

Abdurrakhman Bin Auf Nogosari Boyolali. 

BAB V : Penutup. Pada bagian ini akan dibuat simpulan saran-saran dan 

dilanjutkan dengan kata penutup. 

 

 

 

 

 

 

 




