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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan 

ini. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, bersih dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu 

tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama 

dalam ajaran Islam. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan Imam Thabrani, “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang 

yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqon (tepat, 

terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani) 

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara 

mendapatkan yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah 

swt. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar 

dilakukan dengan baik tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan 

dalam agama Islam. Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan 

apalagi jika dilakukan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam sebuah 

organisasi sangat dibutuhkan adanya manajemen yang baik, sehingga 

tercapailah tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini digambarkan oleh Ali bin 

Abi Thalib, “Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi dapat 

dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik”. 
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Adapun pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting 

bagi manusia. Karena melalui pendidikanlah manusia akan mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi dari pada makhluk lain. Sebagaimana firman 

Allah Swt: 

      

  

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Mujadilah:11)  

 

Dalam rangka melaksanakan amanah sebagai khalifah dan hamba 

Allah, manusia perlu membekali diri melalui proses pendidikan. Pendidikan 

tidak hanya ditemukan di dunia pendidikan formal saja, namun juga di dalam 

pendidikan non formal, yaitu “pendidikan yang teratur dengan sadar 

dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan 

ketat. (Soelaiman, 2004: 79). Sebagaimana dalam UU Sisdiknas no. 22 tahun 

2003, disebutkan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Pendidikan adalah salah satu sarana yang penting dan strategis yang 

mudah diterapkan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), 

yang mempunyai tujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. (Hasbullah, 

2001:11).  
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Dalam konsep Islam pembinaan merupakan penata individu dan sosial 

yang menyebabkan seseorang tunduk dan patuh pada ajaran-ajaran Islam dan 

menerapkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berdasarkan makna 

ini, maka pendidikan Islam berupaya untuk mempersiapkan diri manusia agar 

dapat melaksanakan amanah yang dipikulnya kepadanya, yaitu sebagai 

kholifah Allah yang memakmurkan bumi dan sebagai hamba Allah yang 

berkewajiban untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah semata. Dengan 

demikian tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk merealisasikan 

„ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia baik individu maupun 

masyarakat. 

Pendidikan sendiri adalah sebuah proses untuk terus belajar. Hal ini 

senada dengan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Burhanuddin 

Salam (1997: 13) bahwa dalam perkembangan manusia selalu ingin mencapai 

kehidupan yang lebih baik. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan 

kehidupannya, baik untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan dan 

mengembangkan kepribadian serta kemampuan atau ketrampilannya, secara 

sadar atau tidak sadar, maka selama itulah pendidikan sebetulnya berjalan 

terus. Namun hasilnya belum memenuhi keinginan masyarakat pendidikan 

Islam yang bersumber nilai-nilai agama Islam disamping menanamkan atau 

membentuk sikap yang dijiwai nilai-nilai Islam juga mengembangkan 

kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan jalan nilai Islam yang 

melandasinya. Hal tersebut merupakan proses yang mampu mengembangkan 

hidup anak didik kearah kedewasaan  yang menguntungkan, oleh karena itu 
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untuk mencapai sebuah tujuan sangat diperlukan adanya manajemen yang 

teratur dan terarah. 

Menurut ajaran Islam, anak merupakan amanah yang kelak akan di 

mintai pertanggungjawaban. Berkaitan dengan keberadaan anak yatim serta 

pendidikannya adalah tanggungjawab bersama, termasuk yayasan atau 

lembaga yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan mengarahkan 

sehingga mereka bisa hidup di masyarakat secara wajar. Di antara ayat Al-

Qur’an yang mengingatkan manusia untuk memperhatikan anak yatim adalah 

surat al-Ma’un ayat 1-3 yaitu: 

       

    

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang 

yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan 

orang miskin. (Al-Ma‟un: 1-3) 

 

dan juga dalam surat an-Nisa’ ayat 36 disebutkan: 

           

              

          

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri. (An-Nisa‟: 36) 
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Selanjutnya, keberadaan Panti Asuhan Yatim Mardhatillah yang 

berlokasi di Jl. Sawo, No. 27B Gempol, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo 

menarik untuk diteliti. Hal itu karena selain lokasinya yang berada di pusat 

kota dan merupakan salah satu panti asuhan terbesar di Surakarta, juga 

penekanannya terhadap pendidikan Islam pun tidak perlu dipertanyakan. 

Panti Asuhan ini menyelenggarakan berbagai pendidikan Islam non formal 

sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

pendidikan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak keluarga miskin bagi 

masyarakat. Anak-anak yang ditampung dalam panti asuhan tersebut adalah 

anak-anak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau keduanya dan anak-anak dari 

keluarga miskin.  

Panti asuhan ini berfungsi selain sebagai lembaga sosial juga 

merupakan lembaga pendidikan non formal, dimana dalam kehidupan sehari-

hari anak diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dicukupi 

kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan juga diberi 

ketrampilan-ketrampilan. Selain itu panti asuhan yatim Mardhatillah juga 

memberikan bimbingan keagamaan secara non formal kepada anak asuh. 

Sebagaimana yang dikatakan Ustadzah Shalihah, S.Pd.I (ketua pengasuh 

panti asuhan Mardhatillah) bahwa:  

“Panti asuhan yatim Mardhatillah yang merupakan panti asuhan Islam, selain 

memberikan kesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah kepada 

anak asuh, juga memberikan pendidikan Islam secara non formal di dalam 

panti seperti belajar membaca Al-Qur’an, Tahsin Al Qur’an, latihan 

muhadoroh, kajian Fiqih, kultum dan sebagainya”. (Wawancara tanggal 25 

September 2011) 
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Agar anak tidak kehilangan suasana seperti layaknya dalam keluarga, 

panti asuhan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka dan 

menggantikan peran orang tua bagi anak. Panti asuhan tersebut bertujuan 

memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim, piatu, yatim 

piatu  dan anak dari keluarga miskin dengan memenuhi kebutuhan jasmani, 

rohani dan sosial agar kelak mereka mampu hidup layak dan hidup mandiri 

ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak di 

panti asuhan dimaksudkan agar anak dapat belajar dan berusaha mandiri serta 

tidak hanya menggantungkan diri terhadap orang lain setelah keluar dari panti 

asuhan. 

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti yaitu bagaimana manajemen yang dilakukan di panti asuhan yatim 

Mardhatillah Kartasura dalam memberikan pendidikan Islam sehingga dapat 

mengantarkan anak didiknya menjadi mandiri dan Islami. Oleh karena itu 

penulis mengangkat permasalahan di atas ke dalam skripsi ini dengan 

mengambil judul “MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL 

DI PANTI ASUHAN YATIM MARDHATILLAH KARTASURA-

SUKOHARJO TAHUN 2011/2012”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kekeliruan 

pemahaman terhadap maksud yang terkandung dalam judul skripsi tersebut, 

serta agar lebih jelas sasaran yang dimaksud oleh penulis, terlebih dahulu 

perlu dijelaskan mengenai pembatasan masalah dan arti kata dari rangkaian 

kalimat judul diatas. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain: 

1. Manajemen Pendidikan 

Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk 

kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah di tetapkan. Sedangkan manajemen pendidikan 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses 

pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung 

dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. (Arikunto, 

2009:4). 

2. Pendidikan Islam 

Secara etimologis pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 

“Tarbiyah” dengan kata kerjanya “Robba” yang berarti mengasuh, 

mendidik, memelihara. (Zakiyah Drajat, 1996: 25) 

Menurut pendapat ahli, Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah 

tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan 

adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 
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agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

(Hasbullah, 2001: 4) 

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohaninya ke arah kedewasaan. (Ngalim Purwanto, 1995:11). HM. 

Arifin menyatakan, pendidikan secara teoritis mengandung pengertian 

“memberi makan” kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan 

kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan menumbuhkan 

kemampuan dasar manusia.(HM.Arifin, 2003: 22) 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

Bab I pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU Sisdiknas 

No. 20, 2003) 

Pendidikan memang sangat berguna bagi setiap individu. Jadi, 

pendidikan merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

membiasakan warga masyarakat sedini mungkin menggali, memahami, 

dan mengamalkan semua nilai yang disepakati sebagai nilai terpuji dan 

dikehendaki, serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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Adapun mengenai pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, 

berbeda-beda pula seperti yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan 

Islam. 

Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa: “Pendidikan 

Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian  utama menurut 

ukuran-ukuran Islam”. 

Pendidikan Islam menurut Zakiah Drajat merupakan pendidikan 

yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri 

maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis. (Zakiah 

Drajat,1996: 25) 

Dengan demikian, pendidikan Islam berarti proses bimbingan dari 

pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta 

didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik (Insan Kamil). 

3. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar 

dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang kuat 

dan tetap. (Joesoef. 1986: 78) 

4. Pendidikan Islam Non Formal 

Pendidikan Islam non formal adalah pendidikan Islam yang setiap 

kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang 

mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari 
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kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani anak-

anak tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya (Daulay, 2004: 19) 

5. Panti Asuhan Yatim Mardhatillah 

a. Panti Asuhan 

Panti Asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman 

yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu 

dan yatim piatu (Depdikbud, 1989:647). 

b. Yatim 

Yatim berarti anak yang tidak memiliki ayah. Akan tetapi 

disini tidak hanya dalam pengertian yatim saja, tapi juga yang 

sudah tidak memiliki ibu (piatu) ataupun tidak memiliki kedua-

duanya (yatim piatu) serta dari keluarga miskin. 

c. Mardhatillah 

Mardhatillah adalah nama yayasan atau panti asuhan yang 

diambil dari pecahan nama putri tunggal ibu Dra. Hj. Siti Taurat 

Aly, M.Pd pendiri panti asuhan yaitu “Wahyu Mardhatillah”. 

Mardhatillah berarti mendapat ridho dari Allah SWT. (Siti Nursiah, 

2006: 5) 

Panti Asuhan Mardhatillah merupakan salah satu lembaga yang berada 

dibawah naungan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Anak 

Yatim (YPSDWAY). 

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa Panti 

Asuhan Yatim Mardhatillah merupakan tempat atau rumah yang diusahakan 
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oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Wanita dan Anak Yatim 

(YPSDWAY) yang didalamnya memuat pendidikan ke-Islaman. 

Dengan demikian yang penulis maksud dengan manajemen pendidikan 

Islam non formal di Panti Asuhan Yatim Mardhatillah adalah serangkaian 

kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama di panti asuhan 

yatim Mardhatillah di dalam memberikan pendidikan ke-Islaman kepada anak 

asuh untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan efektif dan efisien. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan Islam non formal di 

Panti Asuhan Yatim Mardhatillah Kartasura, Sukoharjo? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

manajemen pendidikan Islam non formal di Panti Asuhan Yatim 

Mardhatillah Kartasura, Sukoharjo? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan : 

1. Pelaksanaan manajemen pendidikan Islam non formal di Panti Asuhan 

Yatim Mardhatillah Kartasura, Sukoharjo. 
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen 

pendidikan Islam non formal di Panti Asuhan Yatim Mardhatillah 

Kartasura, Sukoharjo. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang 

manajemen pendidikan Islam non formal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan masukan bagi pengurus ataupun pengasuh Panti 

Asuhan Yatim Mardhatillah dalam melaksanakan manajemen 

pendidikan Islam non formal. 

b. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis sehingga 

diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti selain itu juga berupa 

buku yang telah diterbitkan. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar 

otentik tentang orisinilitas atas keaslian penelitian. 

Sebagai bahan referensi, berikut ini beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan sekaligus menjadi landasan mengapa penelitian ini layak dan 

menarik untuk dilakukan. Yaitu: 
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1. Maryati, (UMS: 2007) dengan skripsinya yang berjudul “Manajemen 

Pendidikan Islam Luar Sekolah Di Panti Asuhan Anak Yatim Aisyiyah 

Boyolali 04 Simo Tahun 2007” menyimpulkan bahwa pendidikan Islam 

luar sekolah cukup baik, hal ini terbukti dari catatan prestasi akademik 

maupun non akademik. Mereka dapat belajar secara formal maupun non 

formal, mereka berakhlak baik, berprestasi dan mandiri. 

2. Ninik Wahyuni, (UMS: 2004) dalam skripsinya yang berjudul 

“Manajemen Pendidikan Islam Luar Sekolah ( Studi kasus di Panti 

Asuhan Yatim Muhammadiyah Sragen). Penelitian ini ditemukan 

bahwa tujuan pendidikan Islam luar sekolah adalah membentuk akhlak 

dan budi pekerti yang mulia pada anak-anak yatim serta membekali 

mereka dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat bagi 

kehidupan mereka di masa depan. Mengenai pelaksanaan pendidikan 

Islam luar sekolah di panti asuhan yatim Muhammadiyah Sragen sudah 

berjalan cukup baik, terlihat dari keteraturan pelaksanaan jadwal 

kegiatan sehari-hari dan keaktifan anak asuh dalam mengikuti kegiatan. 

Sedangkan faktor pendukung pendidikan Islam luar sekolah di panti 

asuhan yatim Muhammadiyah Sragen cukup memadahi diantaranya 

keseriusan pengasuh dan pengurus dalam mengelola panti, peran serta 

dari masyarakat sekitar dan pemerintah, letak panti yang sangat 

strategis sehingga menimbulkan kenyamanan. Faktor-faktor 

penghambat diantaranya anak asuh yang tidak sama dalam hal 
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semangat, kurangnya SDM dan pengasuh serta kurangnya waktu 

pelaksanaan pendidikan di panti asuhan yatim Muhammadiyah Sragen.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, nampaknya mereka hanya 

sekedar mendiskripsikan pendidikan luar sekolah secara umum dilembaga 

yang diteliti tanpa memberi solusi yang berarti kecuali hanya sedikit. Adapun 

penelitian ini, penulis fokuskan pada manajemen pendidikan Islam non 

formal yang selain mendiskripsikan penulis juga berusaha mencari faktor-

faktor pendukung dan penghambat yang pada tahap selanjutnya diharapkan 

mampu memberi solusi pada lembaga yang penulis teliti. Hal inilah yang 

menjadikan masalah ini layak untuk diteliti. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, diperlukan metode penelitian yang 

tersusun secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, 

sehingga penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor, metode kualitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian  

1. Jenis Penelitian. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor, metode kualitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
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diamati, sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya (S. Margono, 

1996:36) 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-

angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang 

mencakup catatan laporan dan foto-foto. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian 

ini diperoleh dari data primer dan data skunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan 

langsung dari individu-individu yang diselidiki. (S. Margono, 

1996: 23). 

1) Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi 

guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Informan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Pimpinan Panti Asuhan 

b. Pengurus dan pengasuh Panti Asuhan 

2) Responden 
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Responden adalah orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan 

tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu 

ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab 

pertanyaan (Arikunto, 2002:122). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 

anak asuh yang ada di Panti Asuhan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang ada dalam pustaka-

pustaka. Sumber data sekunder bisa didapat atau diperoleh dengan 

cara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari: 

a. Sumber tertulis 

Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini 

meliputi arsip, dokumen-dokumen, catatan dan laporan rutin 

Panti Asuhan. 

b. Foto 

Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian kualitatif. Yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto 

yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2004: 186). 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang 

pendidikan non-formal di Panti Asuhan Yatim Mardhatillah 

Kartasura, Sukoharjo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

alat pengumpulan data yang berupa: 

1) Pengembangan pedoman wawancara 

2) Pedoman wawancara, yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang ditujukan kepada pimpinan panti asuhan, pengurus atau 

pengasuh panti asuhan dan anak asuh yang ada di Panti 

Asuhan Yatim Mardhatillah. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek yang menggunakan alat indra 

(Arikunto, 2002:133). Dalam penelitian ini, yang digunakan 

peneliti adalah observasi langsung dan tidak langsung. 

1) Observasi langsung, yaitu pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki. 



18 

 

2) Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui 

film, rangkaian slide, atau rangkaian foto. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya 

(Arikunto, 2002: 148). Dokumentasi diperlukan untuk 

memperkuat data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber 

data diatas. 

Dokumentasi didalam penelitian ini diperlukan untuk 

memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan 

cara mengumpulkan data yang berupa dokumen resmi dari panti 

asuhan. Peneliti juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-

foto mengenai kegiatan-kegiatan dan kondisi Panti Asuhan Yatim 

Mardhatillah. 

d. Metode Analisis data 

Data-data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis 

dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data 

penulis menggunakan cara pertahapan secara berurutan dan 

interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: Pengumpulan 

data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan 
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kesimpulan atau verifikasi. (Miles dan Haberman, 1992:16). 

Pertama setelah data selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

mereduksi data yang telah diperoleh yaitu dengan 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan. 

Tahap kedua, data akan disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian 

tahap ketiga akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang 

diperoleh. 

Dalam menganalisis data tersebut digunakan data deskriptif 

dengan cara induktif yaitu berfikir dari pengetahuan yang bersifat 

umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu. Apabila 

kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus. (Sutrisno, 

1992 : 42) 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis 

membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data  dan 

sistematika penulisan skripsi 

BAB II. Landasan teori, pembahasan dalam bab ini meliputi: (a) 

pengertian manajemen, prinsip-prinsip manajemen, fungsi 
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manajemen dan kepemimpinan. (b) pengertian pendidikan 

Islam, pembagian pendidikan, tujuan pendidikan, alat 

pendidikan dan miliu pendidikan Islam non formal. (c) Panti 

Asuhan. 

BAB III. Gambaran umum Panti Asuhan Yatim Mardhatillah, yang 

meliputi sejarah berdiri, letak geografis, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan pengurus, pengasuh dan anak asuh, sarana 

dan prasarana, kegiatan anak asuh serta segala bentuk kegiatan 

pendidikan Islam non formal yang ada didalamnya. 

BAB IV. Analisis data tentang pelaksanaan manajemen pendidikan Islam 

non formal dan faktor pendukung serta penghambat 

pelaksanaannya. 

BAB V. Penutup. Meliputi Kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, 

riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 

 


