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MOTTO 

 

“MAN JADDA WAJADA” 

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh 

niscaya akan berhasil)1. 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan 

ada kemudahan”2. 

                                                           
1 Akbar Zainudin,”Man Jadda Wajada:The Art of Excellent Life”, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 10. 
2 Q.s Al-Insyiroh ayat 5-6 
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ABSTRAK 

Muhamad Nurhidayat, tahun 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Judul 

Skripsi “Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta”. 

Panti asuhan ini memiliki Usaha Donat dan Bakery yang dikelola secara 

mandiri dan menjadikan usaha tersebut sebagai media pembelajaran berwirausaha 

untuk anak yatim dan dhuafa. Pembelajaran tersebut berupa pembekalan 

keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga di panti 

asuhan La Tahzan ini tidak hanya melakukan pembinaan dibidang agama dan 

pendidikan saja, namun juga pembinaan keterampilan berwirausaha. sehingga 

dengan adanya pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk meningkatkan 

kesejahteraan tersebut dapat menambah wawasan anak yatim dan dhuafa tentang 

dunia usaha, anak yatim dan dhuafa menjadi lebih produktif, merek punya 

penghasilan sendiri, serta kehidupan anak yatim dan dhuafa menjadi lebih 

terjamin (sandang, pangan, papan). 

Fokus penelitian ini adalah proses dan hasil pemberdayaan anak yatim dan 

dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 

dokumentasi dan analisis data. Selanjutnya dalam melakukan keabsahan data 

menggunakan trianggulasi sumber, dan dalam melakukan analisis data dengan 

menggunakan metode analisis interaktif. 

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa proses pemberdayaan anak 

yatim dan dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan 

melalui kewirausahaan ada tiga tahapan, yang pertama penyadaran melalui 

ajakan, kunjungan, berdialog dengan memberikan motivasi, penjadwalan dan atas 

kesadaran sendiri. Kedua memberikan pembekalan pelatihan keterampilan boga 

dan berwirausaha, keterampilan menjahit serta handicraf. Ketiga pembekalan 

keterampilan produksi serta pemasaran produk. 

Hasil dari pemberdayaan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk 

meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan melalui kewirausahaan 

yaitu anak yatim dan dhuafa menjadi lebih produktif, mempunyai penghasilan 

sendiri, dan kehidupan anak yatim dan dhuafa menjadi lebih terjamin. 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kesejahteraan, Anak Yatim dan Dhuafa, 

Panti Asuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 skripsi ini berjudul:“Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan, 

Bantul, Yogyakarta”.Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahfahaman 

terhadap judul skripsi ini dan untuk memperjelas arah penelitian, maka 

penyusun perlu menegaskan maksud dari judul tersebut yang meliputi:  

1. Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa 

Kata pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “daya” yang 

berarti kekuatan, kemampuan, bertenaga atau mempunyai akal untuk 

mengatasi sesuatu. Sedangkan secara istilah pemberdayaan adalah suatu 

proses penyadaran tentang potensi ataupun daya yang dimiliki untuk 

menjadi berdaya dan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui 

pendampingan untuk mentransfer pengetahuan
1
. 

 Sedangkan kata anak secara bahasa artinya orang yang berasal dari 

atau dilahirkan di suatu daerah
2
. Selain itu, kata yatim mempunyai arti 

tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati) dan dhuafa 

mempunyai arti orang-orang lemah (ekonominya)
3
. Sehingga anak yatim 

dan dhuafa adalah orang yang tidak mempunyai ayah atau ibu dan sulit 

                                                     
1
Heru Nugroho, “Menumbuhkan Ide-ide Kritis”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

hlm. 44. 
2
Badudu dan Jusuf Syarief, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Jakarta:Pustaka Sinar 

Harapan,1994), hlm. 25. 

3.http://kamusbahasaindonesia.org/yatim/mirip, di akses pada tanggal 20 Oktober 2016 

pukul 01.40 wib 

http://kamusbahasaindonesia.org/yatim/mirip
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dalam perekonomiannya. Dari batasan tersebut maka pengertian 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa adalah suatu proses penyadaran 

tentang potensi ataupun daya yang dimiliki oleh seseorang yang sudah 

tidak memiliki ayah maupun ibu dan sulit dalam perekonomiannya yang 

tinggal di panti untuk menjadi berdaya melalui pendampingan dengan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan. 

2. Meningkatkan Kesejahteraan  

Secara bahasa kata meningkatkan mempunyai beberapa arti seperti 

menaikkan kedudukan, menambah kemampuan, dan mempertinggi daya 

pikir
4
. Sedangkan kesejahteraan mempunyai arti yang sangat luas, 

mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia mencapai 

taraf hidup yang lebih baik
5
. Kata Kesejahteraan juga dapat dipahami 

sebagai keadaan yang aman, makmur dan sentosa, selamat (terlepas) dari 

segala macam gangguan hambatan dan kekacuan
6
. Jadi, dari batasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian meningkatkan 

kesejahteraan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau manusia untuk mencapai hidup yang lebih baik yaitu aman 

maksudnya anak yatim dan dhuafa akan merasakan aman dengan 

tinggalnya mereka di panti asuhan tersebut. Makmur maksudnya dengan 

tinggalnya mereka di panti asuhan tersebut maka kebutuhan seperti 

sandang pangan papan mereka akan terpenuhi. 

                                                     
4
Badudu,Jusuf Syarief, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”,  hlm. 1514. 

5
Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial dan Intervensi 

Komunitas (Jakarta: Lembaga Faktas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm. 4 
6
Sudarwan Darim, Transformasi SDM Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Prilaku dan 

Kesejahteraan Manusia Indonesia Masa Depan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 33 
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3. Panti Asuhan La Tahzan  

Panti Asuhan La Tahzan yang terletak di Jurugentong JG 2 No 21 

RT 8 RW 34, Banguntapan, Bantul. Adapun rute lokasi tempat tersebut: 

Perempatan Gedong Kuning ke selatan, ketemu Toko Cat Lancar, masuk 

gang ke timur kira kira 100 meter, masuk Gang Arimbi, keutara kira kira 

30 meter, Jurugentong JG 2 No 21 RT 8 RW 34, Banguntapan, Bantul.
7
 

Panti asuhan La Tahzan Yogyakarta selalu melakukan kegiatan 

pembinaan kepada anak yatim dan dhuafa yaitu meliputi pembinaan di 

bidang keagamaan, pendidikan, dan keterampilan berwirausaha
8
. Panti 

Asuhan tersebut juga bukan hanya mengedepankanpendidikan agama 

maupun pendidikan formal saja, namun juga berusaha membekali anak 

yatim dan dhuafa dengan berbagai ketrampilan dan keahlian 

berwirausaha. Jenis wirausaha yang sudah mulai berhasil dikembangkan 

oleh Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta yaitu pembuatan donat dan 

bakery La Tahzan yang memproduksi serta memasarkan produk donat 

dan bakery La Tahzan yaitu makanan berbahan baku tepung
9
.  

Dari penjelasan istilah-istilah diatas, maka maksud dari judul 

“Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan di Panti Asuhan La TahzanBanguntapan, Bantul, 

Yogyakarta” yaitu penelitian terhadap suatu proses penyadaran tentang 

                                                     
 

7
Letak Panti Asuhan La Tahzan, diakses 

darihttp://palatahzan.blogspot.co.id/2015_08_01_archive.html, pada tanggal 12 Oktober 2016 

pukul 22.57 WIB 
8
Profil Panti Asuhan La Tahzan Yogyarta 

9
Panti Asuhan La Tahzan, http://palatahzan.blogspot.co.id/2015_08_01_archive.html, di 

akses pada tanggal 23/10/2016 pukul 18.32 WIB. 

http://palatahzan.blogspot.co.id/2015_08_01_archive.html
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potensi yang dimiliki oleh seseorang yang tinggal di panti, supaya 

menjadi berdaya melalui pendampingan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan berdasarkan pada kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh 

Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta yaitu Usaha Donat dan Bakery La 

Tahzan berupa donat dan aneka macam kue untuk meningkatkan 

kesejahteraan anak yatim dan dhuafa. 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak yatim yaitu anak yang ditinggal orang tuanya meninggal dunia dan 

terpaksa mereka menghidupi dirinya sendiri dengan cara mencari nafkah 

sendiri. Sedangkan anak-anak dhuafa yaitu anak yang masih mempunyai 

orang tua tetapi mereka harus membantu orang tuanya bekerja yang terpaksa 

harus meninggalkan rumah dan sekolah guna mengais atau mencari nafkah 

sehingga mereka menjadi anak terlantar yang putus sekolah karena ketiadaan 

biaya (Studi Ekonomi dan Lembaga Internasional UREM BI, 2009)
10

. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung anak yatim piatu 

dan dhu’afa, baik karena faktor ekonomi yaitu keluarga miskin ataupun 

dikarenakan sudah tidak mempunyai kedua orang tua adalah dengan cara 

menyalurkan mereka kepada panti asuhan. Adanya kekurangan yang dialami 

oleh anak-anak tersebut memberikan dampak kepada mereka yaitu lemahnya 

diri untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, 

dengan adanya panti asuhan diharapkan mampu menjadi wadah untuk 

                                                     
10

 T. Sofiyatun, “Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amananah Klepuh 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam Memberdayakan Anak melalui Ketrampilan 

Sablon”, diakses darieprints.uny.ac.id/8072/2/bab%201%20-%2007102241007.pdf pada tanggal 

23/10/2016. Pukul 18.17 WIB. 
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membina, mendidik, dan memberdayakan anak-anak yatim dan dhuafa, 

sehingga dengan adanya semua itu akan mampu menciptakan kehidupan yang 

lebih baik yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan demi masa depan 

mereka
11

.  

Pemberdayaan merupakan suatu proses penyadaran tentang potensi 

ataupun daya yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi berdaya dan 

diaktualisasikan dengan adanya partisipasi dari seseorang tersebut  melalui 

pendampingan untuk mentransfer pengetahuan
12

. Pemberdayaan merupakan 

salah satu unsur pembangunan yang sangat dibutuhkan, karena pemberdayaan 

memberikan proses pembekalan kepada masyarakat agar mampu 

menjalankan program pembangunan secara mandiri. Pentingnya 

pemberdayaan dalam proses pembangunan adalah untuk menyadarkan 

kepada masyarakat tentang permasalahan yang dihadapinya, potensi-potensi 

yang ada di lingkungan yang mereka tinggal dan dapat mencari solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani 

kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan suatu fenomena yang 

kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan bukan 

hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga 

bukan hanya mencangkup penerapan program untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial. Tetapi pemberdayaan dalam pembangunan daerah yaitu 

untuk memberikan keberdayaan masyarakat dalam memenuhi berbagai 

                                                     
11

Paulo,” Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan”, (Jakarta:Gramedia, 1994), hlm.3. 
12

Heru Nugroho, “Menumbuhkan Ide-ide Kristis”, hlm. 44. 
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kebutuhan sehingga masyarakat bisa menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri 

dan tidak ketergantungan dari pihak luar sehingga mampu melepaskan diri 

dari kemiskinan. 

Pemberdayaan memiliki berbagai macam cara untuk pelaksanaannya, 

termasuk pemberdayaan melalui panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah 

satu jalan untuk memberdayakan anak yatim dan dhuafa yaitu melalui 

berbagai macam cara salah satunya adalah dengan memberikan kesejahteraan 

melalui keterampilan berwirausaha. Pemberdayaan melalui keterampilan 

berwirausaha merupakan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan melatih keterampilan anak yatim dan dhuafa untuk 

berwirausaha. 

Program kewirausahaan dapat dijadikan untuk program yang mampu 

menampung anak-anak belajar dan berlatih dalam meningkatkan 

keterampilan berwirausaha, sehingga dengan adanya pemberdayaan di panti 

asuhan terhadap anak-anak yatim dan dhuafa melalui kewirausahaan, 

diharapakan mampu menciptakan generasi bangsa yang mandiri dalam 

menghadapi dunia wirausaha yang semakin kompetitif. Upaya pemberdayaan 

anak yatim dan dhuafa dilakukan  karena wirausahaa mempunyai peran 

strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa, selain itu kewirausahaan 

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Kewirausahaan juga sebagai salah 
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satu alternatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi bangsa pasca krisis moneter
13

. 

Panti asuhan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

memberdayakan anak asuhnya. Peran panti asuhan yang dilakukan salah 

satunya adalah dengan pemberdayaan melalui kewirausahaan. Pemberdayaan 

melalui kewirausahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan 

berwirausaha dan memberi pembekalan kepada anak asuh panti asuhan di 

kehidupan yang akan datang. 

Panti Asuhan La Tahzan yang terletak di Jurugentong JG 2 No 21 RT 8 

RW 34, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan salah satupanti asuhan yang menerapkan  program 

pemberdayaan anak yatim piatu dan dhu’afa dalam bentuk pesantren melalui 

kegiatan berwirausaha. Pembinaan dan pendidikan di panti asuhan ini 

meliputi pendidikan agama serta pembekalan ketrampilan yang sesuai dengan 

minat dan bakat anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bekal hidup di 

masyarakat yang akan mendatang, karena panti asuhan ini mempunyai misi 

tertentu, salah satunya melatih para santri untuk berwirausaha, dalam rangka 

menumbuhkan jiwa kemadirian dalam dirinya. Hal tersebut tergambarkan 

pada program kegiatan di bidang ekonomi, dimana panti asuhan ini 

mempunyai usaha  seperti usaha La Tahzan Bakery
14

.  

                                                     
13

Mariana Kristiyanti, “Peran Strategis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam 

Pembangunan Nasional”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2004), hlm. 

63. 
14

Profil Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta 
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Kegiatan kewirausahaan di Panti Asuhan La Tahzan dikelola oleh para 

anak Panti Asuhan La Tahzan. Kewirausahaan tersebut berupaya untuk 

memberdayakan anak yatim dan dhuafa sekaligus sebagai pembelajaran 

wirausaha dengan produk andalannya yaitu donat dan bakery. Kewirausahaan 

tersebut merupakan salah satu kegiatan produktif La Tahzansebagai 

penunjang kegiatan operasional Panti Asuhan.
15

.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk 

melaksanakan penelitian di Panti Asuhan La Tahzan yang terletak di 

Jurugentong, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dengan judul 

“Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

di Panti Asuhan La TahzanBanguntapan, Bantul, Yogyakarta”.Alasannya, 

karena panti asuhan ini memiliki Usaha Donat dan Bakery yang dikelola 

secara mandiri dan menjadikan usaha tersebut sebagai media pembelajaran 

berwirausaha untuk anak yatim dan dhuafa. Pembelajaran tersebut berupa 

pembekalan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak yatim 

dan dhuafa. Sehingga Panti Asuhan La Tahzan tidak hanya melakukan 

pembinaan dibidang agama dan pendidikan saja, namun juga pembinaan 

keterampilan berwirausaha. Dari alasan tersebut menarik untuk dikaji tentang 

bagaimana proses dan hasil pemberdayaan anak yatim dan dhuafa di Panti 

Asuhan La Tahzan diBanguntapan, Bantul, Yogyakarta. 

  

                                                     
15

Panti asuhan La Tahzan,http://palatahzan.blogspot.co.id/2015_08_01_archive.html, diakses pada 

tanggal 23/10/2016 pukul 18.47 WIB.  

http://palatahzan.blogspot.co.id/2015_08_01_archive.html
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana proses pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk 

meningkatkan kesejahteraan yang diterapkan oleh Panti Asuhan La Tahzan 

Banguntapan Bantul Yogyakarta? 

2. Bagaimana hasil pemberdayaan terhadap anak yatim dan dhuafa untuk 

meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Panti Asuhan La Tahzan 

di Banguntapan Bantul Yogyakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan: 

1. Mengkaji tentang proses pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk 

meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan 

Bantul Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan tentang hasil dari pemberdayaan anak yatim dan dhuafa 

untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Panti Asuhan La 

Tahzan di Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a) Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam khasanah penelitian 

sosial pada pengembangan ilmu sosial secara umum dan secara khusus 

untuk Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. 
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b) Dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan anak yatim piatu dan 

dhu’afa pada bidang pemberdayaan anak panti untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

2. Secara praktis 

a) Memberikan kontribusi positif bagi Panti Asuhan di DIY yang ada pada 

umumnya dan khususnya untuk Panti Asuhan La Tahzan, masyarakat 

dan Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan anak yatim dan dhuafa. 

b) Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran dalam 

bentuk dokumen yang kaitannya dengan penelitian bagi mahasiswa 

maupun pembaca untuk mendapatkan data-data yang lebih 

komprehensip. 

F. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menemukan beberapa 

penelitian yang mengkaji mengenai penelitian yang berkaitan dengan judul 

tersebut yang dapat dijadikan kajian oleh penulis. Penelitian tersebut antara 

lain: 

1. Penelitian oleh Denok Rofi’ah yang berjudul “Pemberdayaan Anak Panti 

Berbasis UKM Untuk Meningkatkan Keterampilan Berwirausaha Di Panti 

Asuhan Nurul Haq Banguntapan Bantul Yogyakarta”. Fokus penelitian ini 

adalah proses dan hasil pemberdayaan anak panti berbasis UKM. Hasil 

penelitian ini adalah menjabarkan proses pemberdayaan anak panti 

berbasis UKM untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha di Panti 
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Asuhan Nurul Haq Banguntapan Bantul Yogyakarta. Adapun persamaan 

antara pelitian Denok Rofi’ah dengan penelitian penulis yaitu membahas 

tentang proses dan hasil pemberdayaan anak panti, sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada objek dan subjek penelitiannya saja
16

. 

2. Mursyid Itsnaini yang meneliti tentang “Pemberdayaan Anak Jalanan 

oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, 

Yogyakarta”
17

. Fokus penelitiannya adalah peran rumah singgah kawah 

dalam memberdayakan anak jalanan. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa rumah singgah menjadi tempat pemusatan sementara yang bersifat 

non formal. Dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan 

pembinaan awal sebelum di rujuk ke dalam pembinaan lebih lanjut. 

Program-program pemberdayaan yang dilakukan rumah singgah kawah 

yaitu program pendidikan, pembinaan rohani dan juga pemagangan. 

Adapun persamaan penelitian Mursyid Itsnaini dengan penelitian penulis 

yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan anak, sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada objek, subjek, dan tempat. 

3. Taufik Hidayat yang meneliti tentang “Program Kemandirian Anak Asuh 

di Panti Asuhan Yatim Piatu’ Aisyiayah Serangan Yogyakarta”
18

. Fokus 

kajiannya tentang pengolahan program kemandirian anak asuh di Panti 

                                                     
16

Denok Rofi’ah, “Pemberdayaan Anak Panti Berbasis UKM Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berwirausaha Di Panti Asuhan Nurul Haq, Banguntapan Bantul Yogyakarta”, 

skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
17

 Mursyid Itsnaini ,”Pemberdayaan Anak jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di 

Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta” , skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2010). 
18

Taufik Hidayat, “Program Kemandirian Anak Asuh di Panti Asuhan Yati Piatu’ 

Aisyiayah Serangan Yogyakarta” , skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2010). 
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Asuhan Yatim Piatu’Aisyiayah Serangan Yogyakarta. Metode 

penelitiannya menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini adalah pengolahan program kegiatan untuk menumbuh 

kembangkan bakat dan minat anak asuh. Adapun persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti dengan objek anak di panti asuhan, sedangkan 

perbedaannya yaitu jika Taufik Hidayat meneliti tentang pengolahan 

program kemandirian anak asuh di panti asuhan maka penulis meneliti 

tentang proses dan hasil pemberdayaan. 

4. Penelitian yang di lakukan oleh Anisatun Hasanah yang berjudul 

“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Terminal Klaten”
19

. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang program kegiatan 

organisasi MUAT ( Musisi Anak Terminal ) di Klaten terhadap nak 

jalanan dan terhadap masyarakat setempat Di wilayah terminal Klaten, 

serta hasil yang akan dicapainya.Hasil penelitian ini menunjukan : (1) 

Program kegiatan yang dilakukan oleh komunitas organisasi MUAT dalam 

membantu mensejahterakan sosial terhadap masyarakat setempat di sekitar 

terminal Klaten, antara lain mengadakan khitanan masal, pengadaan akte 

kelahiran gratis dan bakti sosial. Tujuan organisasi MUAT melaksanakan 

program kegiatan yang akan di lakukan untuk membangun dan membuka 

lapangan kerja bagi anggota organisasi MUAT, dan meningkatkan 

solidaritas sosial yang tinggi dalam mengadakan kegiatan yang dilakukan 

                                                     
19

Anisatun Hasanah, “ Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Terminal 

Klaten (Studi Kasus Pada Organisasi Muat di Klaten) ”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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oleh komunitas anggota organisasi MUAT. (2) Pelaksanaan program yang 

dilakukan oleh MUAT dalam membantu mensejahterkan sosial terhadap 

masyarakat setempat, antara lain dalam pelaksanaan kegiatan ini anggota 

anak jalanan di latih dan dididik agar melaksanakan kegiatan organisasi ini 

lebih maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

membantu dalam mesejahterakan sosial ekonomi terhadap masyarakat 

setempat. Adapun persamaan antara penelitian Anisatun Hasanah dengan 

penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya (anak), sedangkan 

perbedaannya yaitu jika Anisatun Hasanah meneliti tentang program 

kegiatan yg dilakukan olek MUAT (Musisi Anak Terminal) maka pemulis 

meneliti tentang proses pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

5. Hendra Ardiansyah yang meneliti tentang “Pengembangan Masyarakat 

Anak Panti Asuhan di Panti Asuhan Zuhriyah Sleman Yogyakarta”
20

. 

Fokus kajiannya adalah pengembangan anak panti. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini 

bahwa di Panti Asuhan Zuhriyah dalam mengembangkan anak pantinya 

melalui program kerja yang bersifat membentuk karakter islami dengan 

memprioritaskan penetapan langkah-langkah, perencanaan, menggunakan 

strategi dan taktik, serta pendampingan sosial bagi pengembangan anak-

anak asuhnya yang tidak lain merujuk pada pola pemberdayaan sebuah 

komunitas.  Adapun persamaannya yaitu terletak pada objek dan tempat 

(anak dan di panti asuhan), sedangkan perbedaannya yaitu jika Hendra 

                                                     
20

Hendra Ardiyansyah,”Pengembangan Masyarakat Anak Panti Asuhan Studi Atas Panti 

Asuhan Zuhriyah Sleman Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2007). 
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Ardiansyah fokus pada pengembangan anak panti maka penulis fokus pada 

proses dan hasil pemberdayaan. 

Penelitian ini penulis fokuskan tentang proses dan hasil dari 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Metode penelitian yang dipakai adalah diskriptif-kualitatif. Dari penelitian-

penelitian di atas nampak jelas bahwa penelitian tentang “PemberdayaanAnak 

Yatim dan Dhuafa untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Panti Asuhan La 

Tahzan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta” masih layak untuk diteliti. Karena 

sejauh penelusuran penulis belum ditemukan hasil penelitian yang membahas 

tentang permasalahan ini. 

G. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan terkenal dengan istilah empowerment yang 

mempunyai kata dasar yaitu daya (power). daya  merupakan potensi, 

sumberdaya yang dimiliki seseorang supaya dirinya mampu membela 

dan mengembangkan diri sendiri. Unsur terpenting dalam 

pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran. Manusia yang sadar 

apabila mereka memahami hal-hal dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang manusia merdeka yang bermasyarakat dan beragama yang 

mengembang misi sebagai insan individu, insan sosial dan menjadi 
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khalifah di bumi. Sehingga sanggup membela dirinya dan menentang 

ketidakadilan yang terjadi padanya
21

. 

Menurut Wuradji seperti dikutip Aziz Muslim bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang 

dilakukan secara transformative, partisipatif dan berkesinambungan 

melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan untuk menangani 

berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapkan
22

. 

Sedangkan menurut Suyoto Usman seperti dikutip Alfitri bahwa 

pemberdayaan adalah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa 

yang lazim disebut community self reliance atau kemandirian. Dalam 

proses tersebut masyarakat didampingi untuk membuat analisis 

masalah yang dihadapi. Selanjutnya dibantu untuk menemukan 

alternatif solusi masalah tersebut. Proses pemberdayaan memberi 

peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan 

sesuai dengan kemauan pengetahuan dan kemampuannya sendiri
23

. 

Menurut Edi Suharto, program pemberdayaan masyarakat adalah 

meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, 

pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan 

                                                     
21

 Esron Aritonang, Dkk;“Pendampingan Komunikasi Pedesaan”, (Jakarta: Sekretariat 

Bina Desa, 2001), hlm. 8. 
22

 Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”, (Yogyakarta: UIN 

SunanaKalijaga, 2008), hlm.2. 
23

Alfitri, “Community Development: teori dan aplikasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hlm. 24-25. 
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keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat serta 

pembinaan anak dan remaja
24

. 

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan.Sehingga pemberdayaan 

merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 

untuk mengembangkannya
25

. 

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi 

yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya 

untuk mengembangkan potensi yang ada seperti pertama, 

pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi karena masing-

masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan 

kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat 

mereka tinggal. Kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar 

mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. 

Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun 

kolektif guna mengembangkan potensi dan kemampuannya yang 

terdapat dari dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga 

mampu melakukan transformasi sosial. Kehidupan masyarakat perlu 

                                                     
24

Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2005), hlm. 151. 
25

Moelijarto, “Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT”, (Jakarta: 

CSIS,1996), hlm. 140. 
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dikondisikan sebagai sebuah wadah, dimana setiap anggotanya 

melalui aktivitas sehari-hari saling belajar dan mengajar. Dengan 

demikian diharapkan akan terjadi proses interaksi dalam wujud dialog 

dan komunikasi informasi antara sesama anggota masyarakat yang 

saling mendorong guna mencapai pemenuhan hidup manusia mulai 

dari kebutuhan fisik sampai pada aktualisasi diri. Ketiga, 

pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan 

memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya
26

. 

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam teorinya Jim Ife mengatakan bahwa dalam proses 

pemberdayaan perlu adanya kesadaran seseorang terhadap apa yang 

sedang terjadi di luar, karena hal tersebut sama pentingnya dengan 

kesadaran diri. Seseorang dituntut untuk menjadi sensitif terhadap 

perkataan orang lain. Sehingga dalam proses pemberdayaan perlu 

dilakukannya proses penyadaran melalui sebuah percakapan yang bisa 

mempengaruhi masyarakat. Dengan proses penyadaran tersebut maka 

masyarakat akan mulai berfikir dan sadar bahwa program 

pemberdayaan yang ditawarkan itu penting untuk mereka
27

. 

                                                     
26

Ibid, hlm. 140. 

 
27

Jim Ife, Frank Tesoriero,“Community Development Alternatif Pengembangan 

Masyarakat di Era Globalisasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 622. 
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Menurut teorinya Suwarsono dan Budiman seperti dikutip Aziz 

Muslim bahwa kunci utama terjadi perubahan karena adanya interaksi 

masyarakat dengan dunia luar yang maju. Hubungan dan keterkaitan 

antara masyarakat berkembang dengan masyarakat maju akan saling 

memberikan manfaat timbal balik, khususnya bagi masyarakat 

berkembang. Introduksi pikiran maju terhadap yang kurang maju akan 

berakibat perubahan di dalam masyarakat yang kurang maju
28

. 

Sedangkan menurut teorinya Freire yang terdapat pada bukunya 

Aziz Muslim bahwa proses penyadaran dalam pengembang 

masyarakat merupakan rangkaian yang diperlukan pada proses 

penyadaran masyarakat itu sendiri yaitu dengan membantu 

masyarakat dalam menemukan kebutuhannya
29

. Hal tersebut juga di 

kemukakan menurut teorinya Freire yang terdapat pada bukunya Aziz 

Muslim bahwa pemberdayaan masyarakat perlu dilakukannya proses 

penyadaran masyarakat melalui proses musyawarah, dimana proses 

musyawarah merupakan proses penyadaran paling awal yang harus 

dilakukan. Supaya masyarakat mengetahui dan sadar dengan program 

yang akan dibicarakan. Sehingga masyarakat akan mulai tergerak 

untuk berfikir tentang hal-hal yang sedang dimusyawarahkan. Karena 

melalui musyawarah, masyarakat akan merasa memiliki tentang apa 

saja yang akan dibicarakan serta yang akan dilakukan. Selain itu 

                                                     
28

Aziz Muslim, “Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat”, (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2012), hlm.12. 
29

Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”,(Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2008), hlm:14 
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proses penyadaran tersebut  dilakukan supaya masyarakat  bisa sadar 

tentang kebutuhannya
30

. 

Pemberdayaan masyarakat perlu adanya penyadaran terhadap 

realitas kehidupan masyarakat. Penyadaran terhadap realitas 

kehidupan terdapat dua pengertian yaitu realitas tentang kehidupan 

yang dihadapi sekarang dengan realitas kehidupan yang akan dihadapi 

kelak. Proses penyadaran tentang realitas kehidupan sekarang 

mempunyai arti bahwa supaya masyarakat sadar tentang masalah atau 

belenggu yang menghalangi mereka untuk bisa maju seperti orang lain 

yang telah maju. Mereka juga sadar terhadap struktur serta kultur yang 

menyebabkan dirinya terbelakang. Sedangkan penyadaran tentang 

realitas kehidupan yang akan dihadapi kelak mempunyai arti bahwa 

masyarakat bisa sadar tentang akhir dari kehidupannya kelak mau 

dibawa kearah mana, serta mereka bisa sadar tentang tujuan hidupnya. 

Perubahan kehidupan menuju arah yang lebih baik sehingga 

masyarakat sadar tentang realitas kehidupannya yang merupakan 

sebuah kunci dari proses pemberdayaan
31

.  

Pengertian pemberdayaan menurut teorinya Parson dalam bukunya 

Aziz Muslim adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya
32

. Jadi, 

pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat memperoleh 

                                                     
30

Ibid  
31

Ibid, hlm.22. 
32

Ibid, hlm. 59. 
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ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 

Pada proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam 

menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. 

Partisipasi merupakan dimana pihak-pihak yang terlibat dan ikutserta 

dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain 

itu, strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah 

penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan 

kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program 

pemberdayaan
33

. 

Dalam bukunya Aziz Muslim bahwa Mikkelsen membuat 

klasifikasi mengenai arti dari partisipasi yaitu pertama, partisipasi 

diartikan  sebagai pemekaan pihak masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan. Kedua, partisipasi diartikan sebagai 

kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa adanya 

keikutsertaan dala pengambilan keputusan. Ketiga, partisipasi adalah 

suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan 

bersama dengan pemerintah yang intinya untuk memberikan 

keterlibatan secara luas dalam setiap proses pembangunan. Ketiga, 

partisipasi adalah sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 

                                                     
33

 Suisyanto,Sriharini dkk,”Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial”,(Yogyakarta: J-

PMI, 2005), hlm. 71. 
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perubahan yang ditentukannya sendiri, keterlibatan tersebut untuk 

membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan 

sendiri. Keempat, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan
34

. 

Dalam teorinya Karsidi seperti dikutip Endang Sutina Sulaeman 

bahwa partisipasi adalah proses aktif serta inisiatif yang muncul dari 

masyarakat yang akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila 

terpenuhi oleh 3 faktor yaitu pertama, adanya kemauan; kedua, 

adanya kemampuan dan ketiga, adanya kesempatan untuk 

berpartisipasi
35

. 

Dalam bukunya Aziz Muslim bahwa menurut Mardikanto 

partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran, kepedulian 

dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan 

yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup dirinya. Dalam 

pengembangan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk 

menyiapkan masyarakat supaya mereka mampu dan mau aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu hidup dirinya dalam segi ekonomi, sosial, fisik 

maupun mental
36

. 

Dalam proses pemberdayaan perlu untuk menanamkan pada diri 

seseorang yang akan diberdayakan tentang nilai-nilai budaya modern 

                                                     
34

Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”, hlm. 44-46. 
35

Endang Sutina Sulaeman, “ Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan Teori dan 

Implementasi”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.78. 
36

Aziz Muslim, “Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat”,(Yogyakarta: Penerbit 

Samudra Biru, 2012), hlm: 16-17. 
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yaitu kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab. Kegiatan 

tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

dayamanusia yang akan mendorong peningkatan kemampuan 

pribadinya. Sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap 

kehidupannya dimasa mendatang. Sumber daya manusia merupakan 

sebuah pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu 

sendiri dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tingkat 

keterampilan yang sesuai bakat dan minat serta potensi
37

. 

Dari teori- teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pemberdayaan paling tidak melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1.) Proses penyadaran 

Proses penyadaran dapat dilakukan melalui musyawarah 

masyarakat. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mengetahui 

dan menyadarkan masyarakat tentang program yang akan 

dilaksanakan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat akan 

mulai tergerak untuk ikut serta dalam berpendapat tentang rencana 

program yang akan dilaksanakan. Karena melalui musyawarah 

akan mendapat kesepakatan bersama masyarakat, sehingga dari 

kesepakatan tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan 

bertanggung jawab atas berjalannya proses pembangunan. Selain 

itu proses penyadaran yang melalui musyawarah bersama 
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bermanfaat untuk menyadarkan masyarakat tentang kebutuhan dan 

potensi yang di milikinya. 

2.) Pembekalan Keterampilan. 

Pembekalan keterampilan merupakan  proses pemberdayaan 

yang melalui  pembekalan dengan memerlukan adanya pelatihan 

usaha ekonomi produktif untuk memperkuat pengetahuan dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat 

tersebut. Sehingga dengan adanya pembekalan keterampilan akan 

membantu masyarakat untuk memiliki skill dalam bersaing di 

dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga 

dalam pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan 

kemampuan serta dapat memotivasi masyarakat untuk menjadi 

lebih mandiri dalam menghadapi dunia usaha. 

3.) Partisipasi Masyarakat. 

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat 

untuk terlibat dalam proses pemberdayaan yang sedang 

berlangsung. Tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan ada 

pemberdayaan, karena pemberdayaan tersebut ditujukan untuk 

mereka. Sehingga partisipasi masyarakat sangat penting untuk 

mendukung jalannya pemberdayaan yang dilakukan. 

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Edi Suharto, dalam penerapan pendekatan pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan melalui 5P yaitu pertama, pemungkinan 
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yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang secara optimal. Jadi, pemberdayaan harus dapat 

membebaskan masyarakat dari sekat kultural dan structural yang 

mengahambat. Kedua, penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah 

dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam pemberdayaan harus 

mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan serta 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 

Ketiga, perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama 

kelompok lemah supaya tidak tertindas oleh kelompok yang kuat 

untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara 

yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 

kuat terhadap kelompok lemah. Keempat, penyokongan yaitu 

memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Jadi, pemberdayaan 

harus mampu menyokong masyarakat supaya tidak terjatuh ke dalam 

keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan. Kelima, 

pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai  kelompok 

dalam masyarakat. Jadi, pemberdayaan harus bisa mejamin 

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 

memperoleh kesempatan berusaha
38

. 
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Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan 

keadaan individu seperti yang diharapkan. Dalam keadaan tersebut 

setiap individu mempunyai pilihan-pilihan dan kontrol disemua aspek 

kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan mereka, akses terhadap 

sumber daya, partisipasi terhadap proses sosial sebagai bukti 

keberadaan dan keberdayaannya
39

. 

e. Hasil Pemberdayaan 

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan merujuk pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehinngga mereka 

mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam
40

: 

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bebas dari kebodohan, kemiskinan 

dan rasa  kesakitan. 

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka. 
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2. Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan 

 Jim Ife menyatakan bahwa proses pemberdayaan perlu adanya 

kesadaran seseorang terhadap apa yang sedang terjadi di luar, karena hal 

tersebut sama pentingnya dengan kesadaran diri. Seseorang dituntut 

untuk menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain
41

. Apabila teori ini 

dikaitkan dengan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa, maka proses 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa perlu adanya proses penyadaran 

anak yatim dan dhuafa melalui sebuah percakapan yang bisa 

mempengaruhi anak yatim dan dhuafa bahwa pemberdayaan anak yatim 

dan dhuafa penting untuk mereka. Dengan adanya proses tersebut, anak 

yatim dan dhuafa akan mulai berfikir dan sadar tentang pentingnya 

program pemberdayaan untuk mereka. 

 Dalam proses penyadaran tentang realitas kehidupan yang akan 

dihadapi kelak mempunyai arti bahwa masyarakat bisa sadar tentang 

akhir dari kehidupannya kelak mau dibawa kearah mana, serta mereka 

bisa sadar tentang tujuan hidupnya. Perubahan kehidupan menuju arah 

yang lebih baik sehingga masyarakat sadar tentang realitas kehidupannya 

yang merupakan sebuah kunci dari proses pemberdayaan
42

. 

 Dalam teori ini apabila dikaitkan dengan pemberdayaan anak yatim 

dan dhuafa. Maka proses pemberdayaan anak yatim dan dhuafa perlu 

dilakukan penyadaran terhadap anak yatim dan dhuafa tentang realitas 
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kehidupan yang akan mereka hadapi kelak. Anak yatim dan dhuafa 

diajak berfikir bahwa melalui pemberdayaan anak yatim dan dhuafa 

dapat meningkatkan kesejahteraan dimasa depan nanti. Karena dengan 

adanya ketrampilan tersebut anak yatim dan dhuafa bisa mempunyai 

bekal dalam membangun sebuah usaha baru untuk peluang kerja diri 

sendiri atau orang lain. Sehingga mereka tidak tergantung dengan 

lowongan kerja yang ada diluar. 

 Jadi, agar anak yatim dan dhuafa bisa sadar tentang tujuan 

hidupnya, maka mereka diajak berfikir untuk memulai melakukan 

aktifitas perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, 

anak yatim dan dhuafa akan sadar tentang realitas kehidupannya. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk merubah mereka menjadi lebih baik dapat 

melalui pemberdayaan anak yatim dan dhuafa. Dimana anak yatim dan 

dhuafa panti ini diberikan ketrampilan berwirausaha. 

 Pengertian pemberdayaan anak yatim dan dhuafa apabila dikaitkan 

dengan teorinya Parson dalam bukunya Aziz Muslim adalah sebuah 

proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan dan mempengaruhi lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya
43

. Maka pemberdayaan anak yatim dan 

dhuafa adalah sebuah proses yang menekankan anak yatim dan dhuafa 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan yang 

cukup untuk memenuhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Selain 
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itu, apabila definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sunyoto Usman 

diatas dikaitkan dengan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa, maka 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa dapat diartikan sebagai proses 

membingkai usaha dan memperkuat kemandirian anak yatim dan dhuafa 

melalui usaha pemberian ketrampilan dan pengetahuan dalam 

kewirausahaan. Dimana anak yatim dan dhuafa didampingi untuk 

membuat analisis masalah yang dihadapi, lalu dibantu dalam menemukan 

alterntif solusi masalah tersebut. Jadi, dalam pemberdayaan tersebut 

dapat memberikan peluang kepada anak yatim dan dhuafa dalam 

memutuskan sesuatu yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan 

dan pengetahuannya sendiri. 

 Menurut Edi Suharto tentang penerapan pendekatan pemberdayaan 

masyarakat melalui 5P salah satunya adalah penguatan penguatan yaitu 

memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat 

dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga 

dalam pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 

kemampuan serta kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka
44

. Pada konsep penguatan ini apabila dikaitkan 

dengan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa, maka pemberdayaan panti  

seharusnya bisa memperkuat pengetahuan serta kemampuan anak yatim 

dan dhuafa untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan dapat memecahkan 

masalah yang sedang mereka hadapi. Sehingga hal yang perlu dilakukan 
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dapat melalui pemberian pengetahuan serta keterampilan dalam 

kewirausahaan, supaya kelak mereka dapat mengembangkan sebuah 

usaha secara mandiri. 

 Dari pengertian proses pemberdayaan masyarakat unsur terpenting 

dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi
45

. 

Maka dalam proses pemberdayaan anak yatim dan dhuafa salah satu 

faktor terpentingnya adalah partisipasi anak yatim dan dhuafa dalam 

kewirausahaan.  

 Dalam partisipasi tersebut, anak yatim dan dhuafa terlibat dan 

ikutserta secara langsung dalam proses kewirausahaan. Selain itu, 

dibutuhkan sebuah kesadaran anak yatim dan dhuafa tentang pentingnya 

program pemberdayaan tersebut. Dalam proses penyadaran, anak yatim 

dan dhuafa didorong dan diarahkan supaya mereka sadar bahwa 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa itu penting untuk mereka. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan anak yatim dan 

dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan adanya 

partisipasi dari anak tersebut demi mewujudkan kehidupan mereka yang 

aman, makmur, dan sentosa. 

3. Hasil Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa  

Apabila teori Edi Suharto tentang hasil pemberdayaan masyarakat 

bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bebas dari kebodohan, dapat 
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menjangkau sumber-sumber produktif, dan dapat berpartisipasi dalam 

proses pembangunan
46

. Dikaitkan dengan pemberdayaan anak yatim dan 

dhuafa maka pertama, hasil dalam pemberdayaan tersebut dapat 

memberikan kebebasan  anak yatim dan dhuafa dari kebodohan. Karena 

setelah anak yatim dan dhuafa mengikuti proses pemberdayaan tersebut, 

mereka mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang bisa 

meningkatkan ketrampilan mereka dalam berwirausaha. Sehingga 

mereka bebas dari rasa bodoh, karena mereka mempunyai banyak bekal 

ilmu khususnya tentang pengetahuan berwirausaha. Kedua, hasil 

pemberdayaan tersebut yaitu mereka dapat menjangkau sumber-sumber 

produktif, karena dengan adanya pemberdayaan anak yatim dan dhuafa 

melalui kewirausahaan maka mereka mempunyai pengalaman dan 

mampu dalam berwirausaha. Ketiga, anak yatim dan dhuafa dapat ikut 

berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui kewirausahaan.  

Sehingga dengan adanya pemberdayaan anak yatim dan dhuafa 

untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut dapat menambah wawasan 

anak yatim dan dhuafa tentang dunia usaha, anak yatim dan dhuafa 

menjadi lebih produktif, merek punya penghasilan sendiri, serta 

kehidupan anak yatim dan dhuafa menjadi lebih terjamin (sandang, 

pangan, papan). 
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan diskriptif kualitatif. Karena pertama, pendekatan ini dapat 

mengungkap berbagai keunikan pada pemberdayaan anak yatim dan 

dhuafa dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua,pendekatan ini 

dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
47

. Oleh sebab itu, 

penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan 

tentang proses penyadaran, pembekalan keterampilan, partisipasi serta 

hasil dalam pemberdayaan yatim dan dhuafa. 

2. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi di Panti Asuhan La Tahzan yang 

beralamat di Jl. Jurugentong No 21 Rt 8 Rw 34, Banguntapan, Bantul. 

Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah :  

a. Bahwa di Jl. Jurugentong No 21 Rt 8 Rw 34, Banguntapan, Bantul 

terdapat sebuah panti asuhan sebagai unit pelaksana teknis di bawah 

Dinas Kesejahteraan Sosial yang mengurus, mengasuh, mendidik, 

serta menyekolahkan puluhan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, 

dan terlantar yang tinggal di Panti Asuhan tersebut dan senantiasa 
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menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengganti keluarga yang 

mengusahakan pemenuhan kebutuhan serta mensejahterakan bagi 

anak-anak asuhnya.  

b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data, informasi, dan 

berbagai keterangan yamg diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, 

karena letak tempat tinggal peneliti dengan lokasi penelitian dapat 

dijangkau dengan waktu yang singkat.  

c. Karena di dalam panti asuhan tersebut anak-anak yatim dan dhuafa 

di ajarkan untuk berwirausaha dimana notabane nya adalah anak-

anak yang masih tahap ABG, sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut lebih lanjut. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek 

  Subyek penelitian adalah sumber informasi yang bisa 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 

menentukan subjek penelitian, yaitu orang yang berperan aktif dalam 

kegiatan yang sedang diteliti dan sudah cukup lama dalam mengikuti 

program tersebut. Selain itu, mempunyai waktu lama untuk 

memberikan informasi terkait program yang sedang diteliti
48

. 

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka subyek penelitian ini 

adalah Pimpinan Panti, Pengasuh Panti, Pengelola Usaha Donat dan 
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Bakery La Tahzan dan anak panti yang ada di Panti Asuhan La 

Tahzan. 

b. Obyek 

 Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah pihak panti 

asuhan dalam memberdayakan anak yatim dan dhuafa untuk 

meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan 

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, sekaligus hasil dari 

pemberdayaan panti tersebut terhadap anak asuhnya. 

4. Teknik Penentuan Informan 

  Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan 

teknik menentukan (purposive sampling) yaitu teknik pengambilan sampel 

secara representatif berdasarkan ciri atau sifat yang memiliki keterkaitan 

dengan populasi sebelumnya dan mewakili populasi tersebut. Sesuai 

dengan teknik penentuan informan dari populasi yang akan diteliti 

sebagaimana tersebut, maka informan yang akan dipilih adalah Ustad 

Andri selaku pimpinan panti, Mas Riski selaku koordinator usaha La 

Tahzan Bakery, dan anak panti (Hanif, Ridwan, Heru, Pasaribu, Soleh).  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

Pertama adalah wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur 

pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap 

informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka 
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wawancara
49

. Sehingga sebelum melakukan pengambilan data, penulis 

membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. 

Kedua adalah observasi,teknik observasi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi langsung yaitu mengumpulkan data yang 

dilakukan melalui pengamanatan dan pencatatan gejala-gejala yang 

tampak pada objek penelitian, yang pelaksanaannya langsung pada tempat 

dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi
50

. Teknik ini 

digunakan supaya memungkinkan penulis untuk mengamati secara 

langsung.Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya.Observasi dilakukan pada kegiatan 

penyadaran, pembekalan keterampilan dan partisipasi anak panti yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. 

Ketiga adalah dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan teknik 

dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, atau piagam-piagam terkait 

dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang 

menjadi subjek penelitian peneliti.Dengan adanya dokumen-dokumen dan 

arsip maka dapat memperkuat informasi awal
51

.Teknik dokumentasi 

digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang 
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tersedia
52

. Laporan tersebut berupa dokumen-dokumen resmi panti asuhan, 

data-data anak panti, kegiatan-kegiatan anak panti dan sebagainya. 

6. Teknik Validitas Data 

Penelitian ini supaya tidak diragukan kebenarannya, maka perlu 

dilakukannya pemakaian teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa 

mengetahui keabsahan penelitian ini. Triangulasi merupakan proses 

penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan 

menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena 

informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau proses
53

.  

Oleh sebab itu, penulis memilih teknik triangulasi untuk mengecek 

kebenaran data. Sedangkan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan kredibilitas 

data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat melalui 

beberapa sumber
54

. Hal ini dapat dicapai dengan cara, diantaranya
55

 :  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi.  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang  

bersangkutan.  

Dalam penelitian ini teknik triangulasi data yang digunakan adalah 

data atau informasi yang didapat dari satu sumber supaya dapat  melihat 

kreabilitasnya adalah dengan mencocokan data atau informasi tersebut ke 

sumber-sumber yang lainnya. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar
56

. Jadi, data yang telah didapat perlu untuk diurutkan supaya dapat 

mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori.  

Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis 

interaktif.Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data 

awalnya mengindentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan 

fokus dan masalah penelitian, selanjutnya membuat pengkodean atau 

penggolongan pada setiap informasi atau data yang diperoleh supaya 

mudah dalam penelusuran data
57

. 

Penyajian data adalah menyediakan sekumpulan informasi yang sudah 

disusun, supaya mudah dalam menarik sebuah kesimpulan. Bentuk 

                                                     
56

Ibid, hlm.45. 
57

Basrowi, Suwandi,”Memahami Penelitian Kualitatif”, hlm. 288. 
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penyajian data yang digunakan penulis menggunakan bentuk teks naratif, 

tabel dan bagan. Dalam penarikan kesimpulanyaitu mencari arti, membuat 

konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun 

proposisi-proposisi guna menarik suatu kesimpulan
58

. 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab I: Pendahuluan, yaitu mengenai pembahasan mengenai 

penegasanjudul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta 

sistematika pembahasan.  

Bab II: Gambaran umum letak geografis wilayah penelitian, sejarah 

berdirinya Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan Bantul Yogyakarta, visi dan 

misi, struktur organisasi, sumber keuangan panti, program kerja dan jadwal 

kegiatan rutin anak yatim dan dhuafa di Panti Asuhan La Tahzan 

Banguntapan Bantul Yogyakarta. 

Bab III: Pembahasan pada bab ini peneliti memulai dengan penjelasan 

sejarah singkat tentang Pemberdayaan Anak yatim dan dhuafa. Dilanjutkan 

dengan bagaimana proses pemberdayaan anak yatim dan dhuafa. Selanjutnya 

menjelaskan tentang bagaimana hasil pemberdayaan anak yatim dan dhuafa 

yang dilakukan oleh Panti Asuhan La Tahzan Banguntapan Bantul 

Yogyakarta. 

Bab IV: Bab ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran yang membangun. 

                                                     
58

Miles dan Matthew B, “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode 

Baru”, (Yogyakarta: UIN Press, 1992), hlm. 16-19. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pembahasan dari data-data dilapangan dengan teori 

serta menguraikan pokok-pokok yang terdapat pada rumusan masalah yang 

ada pada penelitian mengenai Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa untuk 

Meningkatkan Kesejahteran, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu proses 

pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan 

adalah dalam proses pemberdayaan terdapat tiga aspek proses pemberdayaan 

yaitu meliputi;  

1. Penyadaran, proses penyadaran anak yatim dan dhuafa yang ada di Panti 

Asuhan La Tahzan adalah meliputi ajakan, kunjungan, berdialog dengan 

memberikan motivasi, penjadwalan dan atas kesadaran sendiri.  

2. Pembekalan keterampilan. Dalam pembekalan keterampilan anak yatim 

dan dhuafa yang dilakukan oleh Panti Asuhan La Tahzan adalah dengan 

memberikan pelatihan keterampilan boga dan berwirausaha melalui 

Usaha La Tahzan Bakery, keterampilan menjahit serta handicraf.  

3. Partisipasi. Partisipasi anak-anak panti dalam proses pemberdayaan anak 

yatim dan dhuafa adalah partisipasi dalam proses penyadaran, 

pembekalan keterampilan seperti dalam produksi serta pemasaran 

produk. 

Hasil pemberdayaan anak yatim dan dhuafa untuk meningkatkan 

kesejahteraan adalah pertama, dapat meningkatkan keterampilan dan 



93 

 

 

 

pengalaman berwirausaha dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang 

dunia usaha. Kedua, anak yatim dan dhuafa menjadi lebih produktif karena 

mempunyai keterampilan yang memadai, sehingga mereka kelak mampu 

hidup di masyarakat secara layak. Ketiga,  anak yatim dan dhuafa dapat ikut 

berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui kegiatan kewirausahaan 

yaitu Usaha La Tahzan Bakery. 

B. SARAN-SARAN 

Berkenan dengan kegiatan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa yaitu 

melalui Usaha La Tahzan Bakery yang ada di Panti Asuhan La Tahzan, maka 

saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Proses penyadaran anak yatim dan dhuafa melalui kunjungan seharusnya 

lebih digiatkan lagi oleh pihak panti asuhan. Supaya dengan adanya 

kunjungan ke tempat-tempat orang sukses anak-anak panti lebih 

bersemangat dan termotivasi menjadi orang sukses. Sehingga dengan 

adanya hal tersebut mereka akan sadar dan tertarik untuk ikut 

berpartisipasi di Usaha La Tahzan Bakery.  

2. Pembekalan keterampilan melalui keterampilan menjahit, handicraf. 

Seharusnya dalam pengaplikasiannya pada pembekalan keterampilan 

tersebut juga lebih digiatkan lagi. Karena yang sekarang baru dijalanikan 

oleh anak-anak panti adalah melalui keterampilan kewirausahaan dan 

boga. Padahal peluang yang terdapat pada keterampilan menjahit, 

hendricraf, juga lumayan besar.  
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3. Anak yatim dan dhuafa seharusnya dapat mengembangkan pengetahuan 

serta keterampilan yang ada di Panti Asuhan La Tahzan untuk diterapkan 

di tempat tinggal mereka.  

4. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan anak yatim dan 

dhuafa terutama pada usaha dalam meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan meraka untuk bekal dimasa depan.  

5. Penelitian selanjutnya perlu untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang pemberdayaan anak yatim dan dhuafa yang ada 

disekitar Yogyakarta. 
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Pedoman Wawancara 

A. Pedoman wawancara kepada Pimpinan Panti serta pengurus panti 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Panti Asuhan La Tahzan 

Yogyakarta? 

2. Apa visi dan misi didirikannya Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta? 

3. Bagaimana struktur organisasi di Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta? 

4. Apa sajakah program kerja yang ada di Panti Asuhan La Tahzan 

Yogyakarta? 

5. Apakah Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta memiliki program kerja 

dalam bidang usaha dan kesejahteraan untuk anak asuhnya? 

6. Bagaimana kesadaran anak panti tentang pentingnya pemberdayaan anak 

panti berbasis kewirausahaan dan ketrampilan ekonomi?  

7. Bagaimana bentuk-bentuk penyadaran anak panti yang dilakukan oleh 

Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta melalui program kewirauasahaan? 

8. Apakah proses penyadaran melalui musyawarah, diskusi ataukah 

ceramah? 

9. Siapa yang melakukan proses penyadaran anak panti Asuhan La Tahzan 

tersebut? 

10. Dimana proses penyadaraan itu dilakukan? 

11. Kapan proses penyadaran itu dilakukan? 

12. Bagaimana bentuk-bentuk pembekalan kewirausaan terhadap anak panti 

yang dilakukan oleh Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta? 

13. Siapa yang melakukan proses pembekalan keterampilan tersebut? 

14. Kapan proses pembekalan kewirausaan kepada anak panti dilakukan? 

15. Materi apa yang digunakan dalam proses pembekalan keterampilan 

kepada anak panti di Panti Asuhan La Tahzan? 

16. Dimana proses pembekalan kewirausahaan tersebut dilakukan? 

17. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi anak panti dalam program 

pemberdayaan  kewirausahaan di Panti Asuhan La Tahzan Yogyakarta? 



18. Bagaimana partisipasi anak panti dalam mengikuti proses pemberdayaan 

berbasis kewirausahaan? 

19. Bagaimana keaktifan anak panti dalam proses pemberdayaan anak panti 

berbasis kewirausahaan? 

20. Apakah anak panti ikut berperan dalam proses produksi serta pemasaran 

produk? 

21. Apakah program pemberdayaan anak panti melalui kewirausahaan dapat 

meningkatkan kesejahteraan  anak panti? 

22. Apakah dengan adanya program pemberdayaan tersebut dapat 

meningkatkan produktifitas anak panti? 

23. Bagaimana hasil yang telah dicapai anak panti setelah mengikuti program 

pemberdayaan tersebut? 

 

B. Pedoman wawancara kepada anak panti 

1. Berapa lama anda tinggal di panti? 

2. Berapa lama anda mengikuti kegiatan kewirausahaan ini ? 

3. Kegiatan apa saja yang anda lakukan di kewirausahaan donat dan bakery 

la Tahzan? 

4. Mengapa tertarik untuk ikut berpartisipasi di kewirausahaan donat dan 

bakery La tahzan  ? Dan atas kesadaran diri sendiri atau orang lain? 

5. Bagaimana bentuk-bentuk penyadaran tentang pentingnya mengenal 

kewirausahaan donat dan bakery la tahzan? 

6. Bagaimana bentuk-bentuk pembekalan keterampilan yang di lakukan 

oleh pengurus Panti Asuhan La tahzan? 

7. Siapa saja yang melakukan kegiatan pembekalan kewirausahaan donat 

dan bakery La Tahzan di Panti Asuhan ? 

8. Materi apa yang digunakan dalam proses pembekalan kewirausahaan 

donat dan bakery kepada anak panti di Panti Asuhan la Tahzan? 

9. Hasil apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan kewirausahaan 

donat dan bakery? 



10. Apakah menurut anda dengan mengikuti kegiatan di kewirausahaan 

donat dan bakery dapat meningkatkan kesejahteraan? 

11. Apa cita-cita atau impian anda? 

 

Pedoman Observasi 

 

1. Mengamati proses penyadaran anak panti tentang kewirausahaan donat 

dan bakery yang dilakukan oleh Panti Asuhan La TahzanYogyakarta. 

2. Mengamati anak panti dalam proses pembekalan kewirausahaan yang 

dilakukan oleh Panti Asuhan La TahzanYogyakarta. 

3. Mengamati anak panti dalam proses produksi dan pemasaran produk. 

4. Mengamati tempat-tempat yang digunakan dalam proses penyadaran, 

pembekalan kewirausahaan serta proses produksi dan pemasaran produk. 

5. Mengamati segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan di Panti Asuhan La TahzanYogyakarta. 

 

Rencana Pedoman Dokumentasi 

Mencari dokumen, arsip, dan foto tentang jumlah anak panti, 

sejarah Panti Asuhan La TahzanYogyakarta, struktur organisasi Panti 

Asuhan La TahzanYogyakarta, visi dan misi Panti Asuhan La 

TahzanYogyakarta, materi dalam proses penyadaran anak panti, materi 

pelatihan dalam pembekalan kewirausahaan, proses dalam produksi serta 

pemasaran, dan dokumentasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

 

 



B. DOKUMENTASI YANG BERKAITAN DENGAN PENELITIAN 

 

Pimpinan Panti Asuhan La Tahzan (Ust. Andri) 

 

Anak-anak Putra Yatim dan Dhuafa Panti Asuhan La Tahzan 

 

Anak-anak Putri Yatim dan Dhuafa Panti Asuhan La Tahzan 



LAMPIRAN 

NAMA PENGAJAR PA LA TAHZAN 

No Nama  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ifwan Al ghifari 

Drs. Syaifuddin Jufri, M.A 

Muhammad Lutfi Firmansyah, S.Pd.I, M.A 

Ahmad Hasanuddin Umar, S.Th.I 

Ahmad Zulfahmi Al Farohi, S.Pd.I 

Gufron 

Cahyo Ryan Safrizal 

Said Romadhon 

Achmad Muslih 

Muhammad Abdul aziz 

Abduh 

Agus kamaluddin, S.E 

Muhammad Ja’far Shodiq 

Muhammad Isroi 

Muhammad Lutfi Hakim 

Sholekhan 

Muhammad Faruq 

Miftakhun Najib 

Arifah 

Aprilia Chusna Maimanah 

Ihda Hidayah 

Monika Karningsih 

Alfiyatun 

Muhammad Iqbal Baiquni, A. Md 

Wening Nurdian, S.Pd.Si 

Amin Muto’in 

Muhammad Aziz 

 

INVENTARIS PANTI 

Nama  Jumlah  

Gedung panti 

Mushola  

Komputer 

Dapur 

Perpustakaan 

Loker / lemari baju 

Rak buku 

Ruang kelas madin / ruang belajar 

Wifi 

Printer 

Dapur 

Kamar mandi 

Kamar tidur 

3 lokal 

2 

5 buah 

3 buah 

1 buah 

30 buah 

8 buah 

5 runag 

2 buah 

3 buah 

3 buah 

15 buah 

5 ruang 



P3K 

Rak sepatu 

3 buah 

6 buah 

 

DATA ANAK ASUH PANTI ASUHAN LA TAHZAN 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Tempat Lahir 

Tanggal 

Lahir 

1 Miftakhun Najib L Magelang 29/12/1997 

2 Muhammad Faruq L Magelang 16/08/1998 

3 Sholekhan L Magelang 08/09/1998 

4 Achmad Agus Fatoni L Magelang 29/01/2000 

5 Agung Setiawan L Purbalingga 03/11/1999 

6 Aji Gunawan L Cilacap 28/10/1998 

7 Arfangul Fikri L Cilacap 14/03/1999 

8 Chanif Zainurrohmad L Magelang 23/12/1999 

9 Diki Maulana L Tasikmalaya 30/01/2000 

10 Eko Apriansyah L Sawa Lebar 22/05/2000 

11 Hikmah Nur Afik L Magelang 24/07/2000 

12 Imam Wahyudi L Cilacap 28/12/1999 

13 Muhammad Abdur Rouf L Magelang 21/02/2000 

14 Muhammad Al Qodri L Deli Serdang 25/12/2000 

15 Muhammad Diat Ardi L Serang 19/11/2000 

16 Muhammad Fauzi L Cilacap 20/07/2000 

17 Muhammad Khanif Musoffa L Magelang 12/07/2000 

18 Muhammad Nur Sakbana L Magelang 27/11/1999 

19 Muhammad Ridwan Hasan L Serang 08/01/2000 

20 Muhammad Yansen Adi Nugraha L Jakarta 20/03/2000 

21 Mukhamad Ramadhon L Magelang 20/12/1999 

22 Nur Ikhwan L Magelang 16/12/1999 

23 Raditya Bagus Pradana L Magelang 03/06/2000 

24 Resdi Lubis L Angoli 28/11/1998 

25 Rizqi Saeful Anwar L Cilacap 01/05/1999 

26 Robelly Margen Three L Sebatang 09/05/2001 

27 Saenal L Soppeng 05/05/2003 

28 Soleh L Magelang 13/03/1998 

29 Wahyu Anggara Budi L Magelang 30/11/1999 

30 Yogi Miftah Fajri L Ciamis 24/07/2000 

31 Arifin Nurhamzah L Padang Bindu 22/06/1999 

32 Ersi Minto L Lawang Agung 09/03/1998 

33 Wahyu Agung Pramanto L Karang Caya 15/04/1999 

34 Deby Revan Zega L Palak Siring 04/02/2001 



35 Dego Fahmy Alfarisy L Manna 19/04/1999 

36 Hamidin L Magelang 20/06/2000 

37 ABDUL AZIZ 
L 

MAGELANG 

23 September 

2000 

38 ABDURRAHMAN 
L 

SERANG 

09 JANUARI 

20001 

39 AHMAD FAUZI L CILACAP 29 Juni 2004 

40 ALI MUSAROP L TASIKMALAYA   

41 AMISITA DYASTUTI 
P 

MAGELANG 

08 Maret 

2001 

42 AMRIN MA'RUF 
L 

CILACAP 

22 Oktober 

2000 

43 ANJAR FERDIANTO L CILACAP 04 Mei 2001 

44 ARIMBI FAUZIYAH 
P 

MAGELANG 

05 Januari 

2001 

45 ASWIDIA HALWA FITRIANA 
P 

BOJONEGORO 

09 Desember 

2001 

46 AYU MAISYAH PUTRI P MANNA 10 Mei 2004 

47 DEVI ANGGRAENI P PURBALINGGA 14 Juni 2000 

48 DIYANAH 
P 

PURBALINGGA 

18 Februari 

2001 

49 DORA ALIA AGNESIA 
P 

KEBAN AGUNG 

II 

23 Agustus 

2004 

50 DWI PRASETYO 
L 

MAGELANG 

22 Maret 

2001 

51 EDWIN PUJA WINATA 
L 

PURWOREJO 

30 Maret 

2001 

52 ELI PURWANINGSIH 
P 

MAGELANG 

22 Februari 

2001 

53 FARIDATUN NISFI 
P 

KEBUMEN 

30 Oktober 

2002 

54 FENTI ARTI ANDANI 
P 

MAGELANG 

18 Februari 

2001 

55 FUAD MUNIR 
L 

MAGELANG 

09 September 

1999 

56 

HEVILLYA MAULINDA 

PUSPITARINI 
P 

MAGELANG 30 Mei 2001 

57 HIDAYATUS SHOLIKHAH 
P 

MAGELANG 

04 Agustus 

2000 

58 IBNU HADI L DILI SERDANG 06 Juni 2001 

59 IKA ARSITA HUSAINI P CILACAP 18 Juli 2001 

60 ISTI ALFIATUN P MAGELANG 23 April 2001 

61 JEFRI AJIZ SETIAWAN 
L 

PURBALINGGA 

21 Maret 

2001 

62 KHADIROTUS SOIMAH 
P 

CILACAP 

11 Desember 

1999 

63 KHUSNUS SOFINGAH P BANYUMAS 27 Juni 1999 

64 LAILATUL JAMILAH 
P 

MAGELANG 

02 Oktober 

2001 

65 LUTFI ZAKIYAH 
P 

MAGELANG 

12 Oktober 

1999 



66 M. JOPANDA SURYA 

L LUBUK 

LADUNG 

28 

NOVEMBER 

2000 

67 MAFUL MALIK ADAM 
L 

PURBALINGGA 

31 Maret 

2001 

68 MARIYA ULFA 
P 

MANNA 

25 Maret 

2003 

69 MOH AGUS ARDI PRASETYA 
L 

PATI 

27 Februari 

2004 

70 MUHAMAD ROLI L MAGELANG 22 April 2000 

71 MUHAMMAD AKHYARI 
L 

MAGELANG 

16 Januari 

2001 

72 

MUHAMMAD HARIS AL 

AYUBI 
L 

MAGELANG 16 Juni 2001 

73 NANDA RAMA JOGI 

L 

HASANG 

21 

NOVEMBER 

2003 

74 NUR HALIMAH 
P 

PURBALINGGA 

08 September 

1999 

75 

NURUL HUDA NUR 

KHUSAINI 
L 

MAGELANG 

23 Agustus 

2000 

76 

RADEN MUHAMMAD FAJAR 

DWI ARINTIO 
L 

BANTUL   

77 RALAN EFENDI 
L 

KEDURANG 

ILIR 

25 September 

2000 

78 RATNA WIDY LESTARI 
P 

MAGELANG 

18 Oktober 

2001 

79 RINI MELAWATI P CILACAP 30 Mei 2001 

80 RIZIQ WADLAN WAFA 
L 

CILACAP 

20 Desember 

2000 

81 SETIONO 
L 

CILACAP 

02 September 

2000 

82 SILFI HIDAYATUN NISAA 
P 

BANTUL 

25 September 

2001 

83 SITI MILATUL SYA'DIYAH 
P 

MAGELANG 

11 Oktober 

2000 

84 TAUFIQURROHMAN AL AZIZ L CILACAP 21 Juni 2001 

85 UMI MASITOH P MAGELANG   

86 UMI TSALITSA 
P 

BANYUMAS 

10 Oktober 

2001 

87 UMI ZAIDAH ZAKIA 
P 

BANYUMAS 

03 Desember 

2000 

88 USWATUN KHASANAH 
P 

DEMAK 

20 Oktober 

2000 

89 WIDODO SAPUTRA L BANYUMAS 06 Juni 2000 

90 ZAINAL ARIFIN 
L 

BANDUNG 

22 Oktober 

2000 

91 ZIAD FATHURROHMAN 

L 

CIAMIS 

25 

NOVEMBER 

2000 

92 ZULFAHMI IDRIS 
L 

CILACAP 

05 Februari 

2000 

 



LAMPIRAN 

A. DOKUMENTASI SAAT ANAK YATIM DAN DHUAFA MENGIKUTI 

KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN 

1. Proses Produksi Usaha La Tahzan Bakery 

 

Prose Pembuatan Donat 

 

 

Donat Yang Sudah Di Bentuk 

 

 

Proses Penggorengan 

 

 



2. Hasil Produksi Usaha La Tahzan 

 

 
Donat yang sudah di bungkus 

 

 
Pisang aroma La Tahzan Bakery 

 

 
Usaha La Tahzan Bakery 
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