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ABSTRAK 

Rifky Amri Amrullah, YATIM PIATU DAN KEMANDIRIAN: 

Studi Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam Memandirikan 

Anak Yatim Piatu. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Pengasuh Panti 

Asuhan Nurul Haq dalam memandirikan anak dan dampak dari strategi 

yang diterapkan Pengasuh terhadap anak-anak di Panti Asuhan Nurul Haq. 

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

interaktif diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya strategi-strategi yang 

dilakukan pendamping Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq yaitu dengan 

penerapan berbagai macam program dan pelatihan untuk anak. Serta, 

menunjukan dampak positif dan negatif yang terjadi terhadap anak. Dampak 

positif tersebut yaitu Bertambahnya lifeskill (keterampilan hidup) yang 

dimiliki anak, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, menumbuhkan 

perilaku disiplin dan rasa tanggung jawab anak, dan anak merasa siap untuk 

menghadapi kehidupan di kemudian hari. Lalu dampak negatif dari strategi 

yang diterapkan pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq yaitu anak tidak bisa 

fokus terhadap bakat yang dimilikinya dan anak merasa terpaksa mengikuti 

program pelatihan karena program pelatihan yang bersifat wajib. 

 

Kata Kunci: Strategi, Dampak Pengasuhan Anak, Kemandirian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mencegah kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran dalam 

judul penelitian ini, maka perlu adanya sebuah penegasan judul, sehingga 

penegasan judul ini mampu memunculkan persamaan pemahaman dan 

penafsiran. Penelitian ini berjudul “YATIM PIATU DAN KEMANDIRIAN: 

Studi Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam Memandirikan 

Anak Yatim Piatu”. Sebagai pembatasan pemahaman dan beragamnya 

penafsiran dari judul penelitian tersebut, maka adanya pembatasan sebagai 

berikut: 

1. Yatim Piatu 

Yatim dapat diartikan sebagai seorang anak yang hanya 

memiliki seorang ibu atau ayah, sedangkan piatu merupakan 

seorang anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tuanya, yaitu 

seorang ibu dan ayah. Fokus pada penilitian ini adalah anak-anak 

yatim piatu yang tinggal di Panti Asuhan Nurul Haq Yogyakarta. 
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2. Kemandirian 

Kemandirian berasal dari kata mandiri yang dapat diartikan 

sebagai keadaan dimana seseorang tidak lagi bergantung kepada 

orang lain.1 Maka yang dimaksud dengan kemandirian ialah suatu 

usaha yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa menggantungkan hidupnya 

kepada orang lain. Kemandirian yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sikap mandiri anak yatim piatu Panti Asuhan Nurul Haq yang 

ditumbuhkan melalui pola pengasuhan yang diterapkan oleh 

pengasuh. 

3. Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam Memandirikan 

Anak Yatim Piatu 

Kata studi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti penelitian ilmiah, kajian dan telaahan2. Sedangkan 

strategi dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai 

kepentingan bersama. Dalam pelaksanaannya, strategi yang baik 

dilakukan dengan kerja tim, dan bersifat jangka panjang. Kata 

strategi yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada strategi 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kemandirian”, diakses melalui 

https://kbbi.web.id/mandiri , Pada 20/10/2020 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Studi”, diakses melalui 

https://kbbi.web.id/studi, Pada 20/10/2020 

https://kbbi.web.id/studi
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yang digunakan oleh pengasuh Panti Asuhan Nurul haq dalam 

memandirikan anak asuhnya. 

a. Pengasuh 

Kata pengasuh berasal dari kata asuh, yang 

memiliki arti menjaga, merawat serta memberikan 

bimbingan kepada seorang anak. Jadi yang dimaksud 

dengan pengasuh ialah orang yang menjaga, merawat 

serta memberikan bimbingan kepada seorang anak 

sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri (Mandiri) 

b. Panti Asuhan Nurul Haq 

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha 

kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak 

telantar. Pelayanan yang diberikan disini meliputi  

pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial sehingga 

anak asuh memiliki kesempatan yang luas dalam 

pengembangan dirinya. Panti Asuhan Nurul Haq adalah 

Panti Asuhan Putra dan Putri dibawah Yayasan Pondok 

Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania. 

Beralamat di Jl. Janti Gg. Gemak, 88 Gedongkuning, 

Tegal Tandan, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, D.I. 

Yogyakarta. 
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c. Memandirikan Anak Yatim Piatu 

Memandirikan berasal dari kata mandiri, dimana 

artinya adalah kata mandiri yang dapat diartikan sebagai 

keadaan dimana seseorang tidak lagi bergantung kepada 

orang lain. Memandirikan dapat diartikan sebagai 

kegiatan atau proses untuk membentuk kemandirian 

pada seseorang. Anak yatim piatu disini diartikan 

sebagai seorang anak yang tidak lagi memiliki seorang 

ayah atau ibu, serta seorang anak yang tidak lagi 

memiliki ayah dan ibu. Jadi memandirikan anak yatim 

piatu dalam penelitian ini adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh pengasuh atau individu untuk 

menumbuhkan sikap mandiri pada seorang anak yang 

sudah tidak lagi memiliki orang tua. 

Berkaitan dengan judul skripsi diatas, yang dimaksud dengan YATIM 

PIATU DAN KEMANDIRIAN: Studi Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul 

Haq dalam Memandirikan Anak Yatim Piatu adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh pengasuh dengan terencana dan sistematis untuk menjadikan anak yatim 

piatu pada usia remaja (12-24 tahun) di Panti Asuhan Nurul Haq mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Panti Asuhan Nurul Haq dalam usaha 

meningkatkan kemandirian anak asuhnya dengan memberikan berbagai macam 

pelatihan keterampilan dalam bidang usaha mengolah makanan. Berbagai 

macam olahan makanan diproduksi oleh anak anak Panti Asuhan Nurul Haq, 
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diantaranya adalah bakpia, olahan ikan, belut dan sebagainya. Tujuan dari 

pelatihan keterampilan ini adalah diharapkan anak anak asuh dapat 

menumbuhkan semangat dan jiwa entrepeuner dalam dirinya sehingga dapat 

berguna dikemudian hari.  

B. Latar Belakang 

Mandiri merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap 

individu saat mereka mulai menginjak usia dewasa. Menurut Undang 

Undang (UU) Perkawinan No. 1/1974Pasal 50 Ayat 1 “usia kedewasaan 

seseorang adalah ketika ia memasuki umur 18 tahun.”3 Hal ini juga 

diterjemahkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak dijelaskan bahwa “seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.4 

Usia bukanlah sebuah tolak ukur yang pasti sehingga seseorang 

dapat dikatakan dewasa. Kedewasaan dalam diri seseorang dapat dilihat jika 

ia mampu untuk menerima dirinya sendiri, mampu untuk menghargai orang 

lain, sanggup untuk menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, 

memiliki rasa sabar, dan memiliki selera humor.5 Sikap mandiri menjadi 

penting bagi setiap individu, karena kemandirian sangat berperan untuk 

 
3 Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 50 ayat 1, 

1 (1974). 
4 Irma Devita, “Batas Usia Dewasa” diakses Melaluihttps://irmadevita.com/2008/batas-

usiadewasa/#:~:text=Menurut%20pasal%20330%20Kitab%20Undang,seluruh%20ahli%20hukum
%20di%20Indonesia, pada tanggal 14/10/2020. 

5 Diadaptasi dari "The Effective Psychology for Manager" oleh Mortimer R. Feinberg, Ph.D 

https://irmadevita.com/2008/batas-usiadewasa/#:~:text=Menurut%20pasal%20330%20Kitab%20Undang,seluruh%20ahli%20hukum%20di%20Indonesia
https://irmadevita.com/2008/batas-usiadewasa/#:~:text=Menurut%20pasal%20330%20Kitab%20Undang,seluruh%20ahli%20hukum%20di%20Indonesia
https://irmadevita.com/2008/batas-usiadewasa/#:~:text=Menurut%20pasal%20330%20Kitab%20Undang,seluruh%20ahli%20hukum%20di%20Indonesia
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seseorang ketika hendak mengambil keputusan dalam hidupnya.  

Tingkat kemandirian pada seseorang dapat dikatakan berkembang 

jika jumlah ketergantungannya terhadap orang lain semakin menipis. Hal 

ini ditandai dengan berkurangnya pengarahan dari luar, dan diikuti dengan 

semakin besamya ketergantungan terhadap diri sendiri, sehingga dapat 

dikatakan bahwa individu 'terbebas' dari pengaruh orang lain.6 

Upaya dalam membina dan mengembangkan sikap mandiri 

bukanlah suatu hal yang mudah. Kemandirian tidak dapat terbentuk dengan 

sendirinya, banyak proses yang harus dilewati untuk membentuk sebuah 

kemandirian pada seseorang. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

kemandirian seseorang adalah pengalaman yang telah dilewati sepanjang 

hidupnya. Secara individual, proses terbentuknya kemandirian dimulai 

ketika seorang individu atau anak sudah matang ketika mampu berpikir 

rasional. Namun secara umum, proses pembentukan dan pengembangan 

pribadi mandiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu yang 

bersangkutan, baik lingkungan tersebut adalah keluarga, sekolah, agama, 

budaya, maupun media informasi. 

Tugas pembentukan dan pengembangan sikap mandiri adalah tugas 

setiap individu, namun tugas tersebut menjadi semakin penting bila 

mengingat banyaknya anak yatim-piatu yang tidak tumbuh besar bersama 

 
6 Muhammad Lukman, “Kemandirian Anak Di Panti Asuhan Yatim Islam Ditinjau Dari 

Konsep Diri Dan Kompetensi Interpesonal,” Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi 
5, no. 10 (2000), https://doi.org/10.20885/psikologika.vol5.iss10.art5. 
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kedua orang tuanya. Orangtua mempunyai peranan yang penting dalam 

proses pembentukan kepribadian anak, mendidik, membimbing 

menerapkan gaya hidup mandiri hingga anak mencapai kedewasaannya 

sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Apabila seorang 

anak tumbuh dewasa tanpa dibekali dengan kemandirian, maka 

dikhawatirkan mereka menjadi pribadi yang terlantar. Berdasarkan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat hingga 2019 sebanyak 

183.104 anak dengan rincian 6.572 anak membutuhkan perlindungan 

khusus (AMPK), 8.320 anak jalanan (Anjal), 8.507 anak di bawah lima 

tahun (Balita), 92.861 anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial 

(AMPFS) dan 64.053 Anak Terlantar. Berdasarkan keberadaannya, dari 

183.104 anak tersebut terdiri dari 106.406 Anak di Dalam Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 Anak di dalam Keluarga.7 

Keterlantaran anak merupakan tanggung jawab masyarakat yang 

sering diabaikan, baik secara moral agama maupun sosial. Al Qur'an secara 

tegas mengungkap bahwa mereka yang mengabaikan tanggungjawab 

terhadap anak yatim dan atau piatu disebut dengan orang-orang yang 

mendustakan agama.8  Membentuk serta mengembangkan individu yang 

berkepribadian mandiri bagi anak yatim dan atau piatu selama ini secara 

institusional sudah ditangani oleh lembaga penyantun anak yatim dan atau 

 
7 OHH Ditjen Rehsos, “Komitmen Kemensos Bantu Anak-anak di Kondisi COVID-19 

Melalui Progresa” diakses melalui https://kemsos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-
di-kondisi-covid-19-melalui-progresa, pada tanggal 14/10/2020 

8 AI-Qur'an Surat AL Ma'un, 107 ayat 1-2.   

https://kemsos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progresa
https://kemsos.go.id/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progresa


8 
 

piatu. Selain itu UU Negara juga sudah mengatur dengan jelas tentang 

menyantuni anak yatim. 

Sejalan dengan hal tersebut panti asuhan adalah salah satu wadah 

atau tempat tinggal bagi anak yatim dan piatu di Indonesia, dimana lembaga 

ini dipelopori oleh organisasi keagamaan atau organisasi perorangan yang 

berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti 

yatim maupun piatu.9 Lembaga ini berperan selayaknya orang tua terhadap 

anak yaitu menjaga, mengasuh dan membimbing mereka agar bertanggung 

jawab serta memiliki akhlak yang baik agar bermanfaat dimasa depan. 

Anak yang hidup bersama kedua orang tua dan hidup di panti 

tentunya mempunyai permasalahan yang berbeda, anak-anak panti saat 

pertama kali bergabung masih seperti anak-anak pada umumnya, namun 

mereka memiliki kecenderungan untuk meminta perhatian yang lebih. Hal 

ini terjadi karena keadaan anak yang belum terbiasa hidup mandiri tanpa 

didampingi kedua orang tuanya.Ada beberapa hal yang melatarbelakangi 

anak untuk mandiri. Pertama, lingkungan internal (Keluarga) dan 

lingkungan eksternal (Masyarakat) sangat berperan dalam proses 

pembentukan kemandirian anak. 

Kedua, pola asuh orang tua, seorang pengasuh di panti memiliki 

peran yang sangat penting dan mempunyai peran yang besar dalam 

 
9 A Tabi’in, “Pola Asuh Demokratis Sebagai Upaya Menumbuhkan Kemandirian Anak Di 

Panti Asuhan Dewi Aminah,” Kindergarten : Journal of Islamic Early Childhood Education 3, no. 1 
(2020): 30–43. 
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menumbuhkan sikap kemandirian pada anak-anak asuhnya. Ketiga, 

pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan salah satu contributor 

utama yang melatarbelakangi terbentuknya kemandirian anak-anak.10 

Kemandirian ini tercipta melalui interaksi sosial, dimana interaksi ini 

melatih anak untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan sekitar, 

juga melatih tanggung jawab anak atas segala tindakan mereka, selain itu 

intelegensi juga berpengaruh terhadap proses pembentukan kemandirian 

anak.Intelegensi dapat mempengaruhi cara bergaul, mengambil keputusan 

serta memecahkan masalah.11 Hal-hal seperti itu bisa ditumbuhkan  ketika 

orang tua atau pengasuh mampu menerapkan pola asuh yang demokratis 

serta menjalin komunikasi terbuka pada anak-anaknya.12 

Model pengasuhan demokratis merupakan model pengasuhan yang 

terbaik, dengan hal itu tentunya akan membuat anak merasa nyaman, 

terlindungi serta anak merasa diperhatikan oleh kedua orang tua nya. 

Kepribadian yang proporsional, kemandirian serta mampu peka terhadap 

lingkungan sekitar akan tercipta manakala pola asuh tersebut berjalan 

dengan baik dalam keseharian.13 Hal ini sangat berbeda ketika orang tua 

 
10 Kustiah Sunarty, “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak,” Journal of 

Educational Science and Technology (EST) 2, no. 3 (2016): 152, 
https://doi.org/10.26858/est.v2i3.3214. 

11 Ayu, “Intelegensi”, Kompasiana, diakses melalui 
https://www.kompasiana.com/ayu_n/5930589962afbdbd5a5261ad/intelegensi#, pada tanggal 
14/10/2020 

12 Kecerdasan Emosional, “Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Konsep Diri Terhadap 
Perkembangan Kecerdasan Emosional,” Indonesian Journal of Guidance and Counseling 6, no. 3 
(2017): 22–26. 

13 Nathania Longkutoy, Jehosua Sinolungan, and Henry Opod, “Hubungan Pola Asuh 
Orang Tua Dengan Kepercayaan Diri Siswa Smp Kristen Ranotongkor Kabupaten Minahasa,” 
Jurnal E-Biomedik 3, no. 1 (2015), https://doi.org/10.35790/ebm.3.1.2015.6612. 

https://www.kompasiana.com/ayu_n/5930589962afbdbd5a5261ad/intelegensi
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atau pengasuh menerapkan pola asuh secara otoriter, karena pola asuh 

otoriter mempunyai kecenderungan anak-anak yang diasuh harus mampu 

mengikuti perintah orang tua nya. Pola asuh ini tentunya dapat membuat 

anak-anak mengalami penolakan dari perintah orang tua dan ini akan 

membuat anak-anak menjadi pribadi yang tidak mandiri, atau hanya 

kelihatan mandiri karena faktor tekanan yang diakibatkan oleh pola asuh 

orang tua nya, kecenderungan yang terjadi anak-anak kurang 

memperdulikan orang yang ada di sekitarnya.14 

Model pengasuhan demokratis diterapkan oleh Panti asuhan Nurul 

Haq. Panti Asuhan Nurul Haqadalah Panti Asuhan Putra dan Putri dibawah 

Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan Dhuafa Madania. Beralamat 

di Jl. Janti Gg. Gemak, 88 Gedongkuning, Tegal Tandan, Banguntapan, 

Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.Yayasan Madania, kini menaungi 5 

panti asuhan, diantaranya Panti Asuhan Nurul Haq, Panti Asuhan Wahyun 

Asror, Panti Balita Nurul Haq, Pondok Pesantren Al-Amin dan Wisma 

Kasepuhan Wahyun Asror. Lima panti asuhan tersebut berjumlah sekitar 

200 orang. Terdiri atas anak-anak, remaja, orang tua jompo dan anak-anak 

yang berkebutuhan khusus dari seluruh provinsi di Indonesia..  

Yayasan Madani berfungsi sebagai lembaga sosial dimana dalam 

kehidupan sehari-hari, anak diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi 

kasih sayang, dan dicukupi kebutuhan sehari-harinya. Yayasan ini tidak 

 
14 Ibid 
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hanya sekedar menaungi anak yatim piatu dan dhuafa, melainkan juga 

melatih jiwa entrepeneur anak asuhnya dengan Meningkatkan keterampilan 

warga panti asuhan Nurul Haq dalam memproduksi produk olahan ikan. 

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap 

mandiri dalam diri seseorang sangatlah penting untuk dimiliki. Pola asuh 

orang tua sejak anak masih usia dini memiliki peran besar dalam proses 

pembentukan kemandirian. Namun tidak semua anak dapat tumbuh dewasa 

bersama dengan kedua orang tuanya, anak yang hidup tanpa didampingi 

kedua orang tuanya mau tidak mau harus bisa menumbuhkan sikap 

kemandirian pada dirinya sendiri. Seorang pengasuh di panti asuhan lebih 

dikenal dengan pengganti orang tua anak-anak yatim-piatu, mereka 

mengemban tugas untuk menumbuhkan sikap mandiri pada anak yatim-

piatu sehingga anak anak tersebut mampu dan siap menghadapi kehidupan 

di masa depan. Sehingga munculah berbagai strategi pengasuhan yang 

digunakan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di panti asuhan. 

Panti Asuhan Nurul Haq mendidik, mengarahkan serta memberikan kasih 

sayang kepada anak yatim-piatu dan dhuafa. Tidak sampai disitu, di Panti 

Asuhan ini seluruh warga yayasan dilatih untuk mengembangkan 

keterampilan mereka dibidang entrepeneur. Dengan cara mengolah ikan 

menjadi berbagai macam olahan. Pola pengasuhan inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk melakukaan penelitian di Panti Asuhan Nurul Haq, 

dimana panti asuhan ini tidak hanya menjadi wadah atau naungan bagi anak 
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yatim-piatu dan dhuafa. Ditempat ini mereka diberi pelatihan sehingga 

mereka mempunyai keterampilan untuk diterapkan di masa depan.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pengasuh Panti Asuhan Nurul 

Haq dalam menumbuhkan sikap mandiri pada anak? 

2. Bagaimana dampak strategi yang dirasakan oleh anak anak yatim piatu 

di Panti Asuhan Nurul haq? 

D. Tujuan Penulisan  

Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah dalam 

karya tulis ini maka bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh pengasuh panti dalam 

menerapkan gaya hidup mandiri pada anak. 

2. Mendeskripsikan  dampak dari strategi yang digunakan oleh pengasuh 

Panti Asuhan Nurul Haq terhadap anak anak di panti Asuhan Nurul Haq. 
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E. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan keilmuan atau 

referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah 

pengasuhan anak, khususnya tentang menumbuhkan sikap mandiri pada 

anak. 

2. Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian 

tentang implementasi gaya hidup mandiri yang diterapkan oleh 

pengurus dan pengasuh panti terhadap anak yatim-piatu. Penelitian ini 

diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang sebab akibat 

pola asuh orang tua. 

3. Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan dampak 

positif bagi pengurus dan seluruh warga Panti Asuhan Nurul Haq dalam 

menerapkan gayahidup mandiri untuk setiap individunya. 

F. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan fokus penelitian ini tentang Strategi Pengasuh 

Panti Asuhan Nurul Haq dalam Memandirikan Anak Yatim Piatu, peneliti 
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telah menelaah kembali beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan 

dengan fokus penelitian yang dilakukan peneliti.  

Penelitian pertama yang peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Emi Susanti dengan judul “Korelasi Tingkat Pendidikan 

Orang Tua dan Pola  Asuh  Terhadap  Kemandirian Anak Dalam  Keluarga” 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Emi adalah bentuk pengasuhan 

orang tua, dampak pengasuhan orang tua terhadap kemandirian anak dan 

korelasi tingkat pendidikan orang tua terhadap kemandirian anak.15 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi Susanti 

yaitu penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh 

pengasuh dalam memandirikan anak yatim piatu sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Emi Susanti membahas tentang hubungan 

antara tingkat pendidikan orang dengan tingkat kemandirian anak. Adapun 

persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang 

dampak dari pola asuh terhadap kemandirian anak. 

Penelitian kedua, yang peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dika Dwi Lestari dan Sopingi dengan judul “Hubungan Pola 

Asuh Orangtua dan Kemandirian Anak Autis”. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Dika Dwi Lestari dan Sopingi adalah bentuk dari pola 

pengasuhan anak, hasil dari pola pengasuhan otoriter dan demokratis, dan 

 
15 Emi Susanti, “Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Pola Asuh Terhadap 

Kemandirian Anak Dalam Keluarga,” Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1 6, no. 1 
(2017): 13–23. 
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kemandirian pada anak autis.16 Penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian ini, dimana dalam penelitian berfokus pada strategi yang 

diterapkan oleh pengasuh untuk memandirikan anak yatim piatu, sedangkan 

penelitian yang ditulis oleh Dika Dwi Lestari dan Sopingi berfokus pada 

hubungan dan hasil yang diperoleh dari pola asuh orang tua. Selain itu 

subjek dari  kedua penelitian ini pun berbeda, dimana penelitian ini akan 

membahas kemandirian dari anak yatim piatu, dan penelitian yang 

dilakukan oleh Dika Dwi Lestari dan Sopingi membahas kemandirian anak 

autis. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang 

strategi yang digunakan dalam memandirikan anak. 

Penelitian ketiga, yang peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Raisah Armayanti Nasution, dengan judul “Penanaman 

Disiplin dan Kemandirian Anak Usia Dini dalam Metode Maria 

Montessori”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk serta metode 

pengasuhan anak menggunakan metode penanaman disiplin dan 

kemandirian anak melaui metode exercising practical life(Latihan 

Kehidupan Praktis) yang diusung oleh Montessori.17 Perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Raisah Armayanti Nasution dengan 

penelitian ini yaitu, fokus pada penelitian ini adalah strategi yang digunakan 

 
16 Dika Dwi Lestari and Sopingi Sopingi, “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dan 

Kemandirian Anak Autis,” Jurnal ORTOPEDAGOGIA 4, no. 1 (2018): 39–42, 
http://journal2.um.ac.id/index.php/jo/article/view/4404%0Ahttp://journal2.um.ac.id/index.php/
jo/article/download/4404/2576. 

17 Nasution Armayanti Raisah, “Penanamana Disiplin Dan Kemandirian Anak Usia Dini 
Dalam Metode Maria Montessori,” Pendidikan Anak Usia Dini 05, no. 02 (2017): 11, 
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/179/166. 
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oleh pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam memandirikan anak yatim 

piatu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Raisah Armayanti 

Nasution, M.Pd lebih banyak membahas tentang Metode Exercising 

Practical Life (Latihan Kehidupan Praktis) yang diusung oleh Montessori 

guna menanamkan kemandirian pada anak usia dini. Permasaan dari kedua 

penelitian ini adalah samasama membahas pola pengasuhan anak untuk 

menumbuhkan sikap mandiri pada tiap individu. 

Penelitian keempat, yang peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ervin Nurul Affrida, dengan judul “Strategi Ibu dengan 

Peran Ganda dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Pra Sekolah”. 

Hasil dari penelitian ini membahas tentang berbagai macam strategi seorang 

ibu yang memiliki dualisme cultural yang memiliki konsep lingkungan 

domestik dan publik, yaitu selain menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh 

anak secara mandiri, juga bekerja, baik di sektor formal maupun informal.18 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ervin Nurul Affrida dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini banyak membahas tentang strategi 

pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam memandirikan anak yatim piatu. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ervin Nurul Effrida banyak 

membahas tentang pengalaman seorang ibu dengan peranan ganda sebagai 

ibu rumah tangga dan bekerja. Persamaan dari kedua penelitian initerletak 

 
18 Ervin Nurul Affrida, “Strategi Ibu Dengan Peran Ganda Dalam Membentuk 

Kemandirian Anak Usia Pra Sekolah,” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 2 
(2017): 114, https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.24. 
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pada pembahasan strategi pengasuhan anak untuk menumbuhkan sikap 

mandiri pada tiap individu. 

Penelitian kelima, yang peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rika Sa’diyah, dengan judul “Pentingnya Melatih 

Kemandirian Anak”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang  ciri-ciri 

kemandirian pada anak, aspek-aspek kemandirian,  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian anak serta cara untuk melatih kemandirian.19 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rika Sa’diyah dengan 

penelitian ini adalah peneliian ini banyak membahas tentang strategi yang 

dilakukan oleh seorang pengasuh untuk memandirikan anak asuhnya. 

Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh Rika Sa’diyah lebih banyak 

membahas tentang ciri-ciri kemandirian, aspek kemandirian dan fakktor 

yang mempengaruhi kemandirian pada anak. Adapun persamaan dari kedua 

penelitian ini adalah keduanya sama sama membahas tentang kemandirian 

pada anak. 

Penelitian keenam yang peneliti temukan adalah skripsi yang ditulis 

oleh Imam Muslim yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam 

Meningkatkan Life Skill (Kecakapan Hidup) Anak Asuh Di Panti Sosial 

Asuhan Anak DIY Unit Budhi Bhakti Wonosari Gunug Kidul Yogyakarta”.20 

 
19 Rika Sa’diyah, “Pentingnya Melatih Kemandirian Anak,” Kordinat: Jurnal Komunikasi 

Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no. 1 (2017): 31–46, 
https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6453. 

20 Imam Muslim, “‘Peran Pekerja Sosial Dalaam Meningkatkan Life Skill (Kecakapan Hidup) 

Anak Asuh Di Panti Asuh Di Pantisosial Asuhan Anak DIY Unit Budhi Bhakti Wonosari Gunung 

Kidul Yogyakarta’” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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Penelitiaan ini berfokus kepada peningkatan life skill (kecakapan hidup) 

anak asuh yang di lakukan oleh pekerja sosial di Panti Sosial Asuhan Anak 

Unit Budhi Bhakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan peran pekerja sosial 

sangat dibutuhkan dalam meningkatkan life skill. Sehingga adanya pekerja 

sosial di Panti Sosial Asuhan Anak bertujuan agar anak asuh mendapatkan 

pelayanan yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang mereka baik secara 

biologis, psikologis, spiritual dan sosial. Serta memiliki tujuan untuk anak 

asuh dapat hidup mandiri ketika sudah tidak tinggal di panti sosial. 

Sedangkan untuk hasil dari penelitian ini meliputi peran-peran pekerja 

sosial sebagai seorang pendidik (educator), penghubung (mediator), 

pemampu (enabler), perantara (broker) dan fsilitator (fasilitator) dalam 

meningkatkan life skill di panti sosial. Life skill di Panti Sosial Asuhan Anak 

Unit Budhi Bhakti terangkum didalam jadwal keseharian anak asuh yang 

meliputi kesadaran spiritual, kesadaran akan potensi, kecakapan sosial, 

kecakapan komunikasi dan kecakapan mengkolaborasi. Perbedaan dalam 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian masalah yang 

diangkat. Fokus penilitian yang akan dilakukan terletak pada strategi 

pengasuh dalam memandirikan anak asuhnya, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Imam muslim berfokus pada peningkatan lifeskill yang 

dilakukan oleh pekerja sosial di Panti Sosial Asuhan Anak Unit Budhi 

Bhakti. 
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Hasil dari kajian pustaka serta perbandingan dengan penelitian 

sebelumnya menunjukkan keaslian penelitian ini. Sebelumnya belum ada 

yang meneliti Strategi Pengasuh dalam Memandirikan Anak Yatim Piatu di 

Panti Asuhan Nurul Haq dengan rumusan masalah dan fokus penelitian 

yang sama dengan apa yang peneliti tulis. 

G. Kerangka Teori 

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa 

landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, supaya 

menghasilkan penelitian yang terarah dan tepat. 

1. Kemandirian 

a. Pengertian kemandirian 

Kata kemandirian berasal dari kata mandiri  yang mendapatkan 

awalan kata ke-an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan 

atau kata benda. Mandiri memiliki makna tidak bergantung terhadap 

orang lain dalam melakukan sesuatu.21 

Brawer mengartikan kemandirian suatu perasaan otonom, 

sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan 

pada diri sendiri. Perasaan otonom diartikan sebagai perilaku yang 

 
21 J.S. Badudu & Sutan Muh Zain, Kamus Besar Bahas Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 

1994), Hlm. 927.  
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terdapat pada diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan 

dari dalam diri karena terpengaruh oleh orang lain. 

Newcomb menggambarkan antara dorongan motif dan sikap 

nilai. Keduanya memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis, 

dorongan melahirkan motif, motif mendorong munculnya sikap, dan 

sikap yang relatif konstan akan membentuk sistem nilai. Sikap 

kemandirian menunjukkan adanya konsistensi organisasi 

tingkahlaku pada seseorang sehingga tidak goyah, memiliki 

kepercayaan pada diri sendiri.22 

Mandiri bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi dalam 

bentuk non materi, namun juga mencakup kebutuhan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk materi. Anak yatim piatu 

dituntut agardapat mencukupi kebutuhan pribadi mereka supaya 

dapat bersaing dengan anak anak yang masih tinggal bersama kedua 

orang tuanya. Adapun dalam rangka proses pembinaan 

pembentukan kemandirian, harus melihat ciri-ciri kemandirian yang 

harus dikembangkan. Spencer dan koss yang dikutip oleh M. Chabib 

Thoha tentang ciri kemandirian adalah: 

1) Mampu mengambil inisiatif sendiri 

2) Mampu mengatasi masalah 

3) Penuh ketekunan 

 
22 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1996). Hlm. 121. 
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4) Memperoleh kepuasan dari hasil usaha 

5) Berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain 

M.D. Dahlan memberikan ciri-ciri kemandirian sebagai berikut: 

1) Mampu bekerja keras dan sungguh-sungguh serta berupaya 

memperoleh hasil yang sebaik-baiknya 

2) Dapat bekerja dengan teratur 

3) Bekerja sendiri dengan kreatif tanpa menunggu perintah dan 

dapat mengambil keputusan sendiri 

4) Tanggap terhadap perubahan yang terjadi dilingkungan 

5) Ulet dan tekun bekerja tanpa mengenal lelah 

6) Mampu bergaul dan berprestasi dalam kegiatan dengan jenis 

kelamin lain.23 

Dari beberapa teori yang ada, menurut penulis yang lebih tepat 

digunakan dalam pembahasan ini adalah teori yang diusung oleh 

Newcomb yang menjelaskan tentang sikap kemandirian 

menunjukkan adanya konsistensi tingkahlaku pada seseorang 

sehingga tidak goyah dan memiliki kepercayaan pada diri sendiri. 

Sedangkan ciri-ciri kemandirian menurut M.D Dahlan, walaupun 

ciri-ciri kemandirian tersebut merupakan ciri-ciri kemadirian untuk 

anak- anak normal. Namun, ciri-ciri kemandirian tersebut juga bisa 

digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian anak yatim piatu. 

 
23 Ibid, Hlm.122-124 
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Karena pada dasarnya kebutuhan berkreasi pada setiap manusia itu 

sama, begitu pula pada anak yatim piatu. Mereka membutuhkan 

syarat-syarat yang sama dengan anak normal untuk menjadikan diri 

mereka mandiri. Seperti mandiri di dalam berkreasi dan mencukupi 

kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka dengan tidak 

menggantungkan hidupnya kepada orang lain. 

b. Faktor yang mempengaruhi kemandirian  

Kemandirian bukan merupakan pembawaan sejak lahir, 

perkembangannnya dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang 

dari lingkungan. Selain potensi yang telah dimiliki sejak lahir 

sebagai keturunan dari orang tuanya. Ada sejumlah faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kemandirian remaja, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Gen atau keturunan orang tua 

Orang tua yang mempunyai sifat kemandirian tinggi 

seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian 

juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan 

karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan 

sifat kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, 

melainkan sifat orang tua muncul berdasarkan cara orang tua 

mendidik anaknya. 

  



23 
 

2) Sistem pendidikan di sekolah 

Proses pendidikan sekolah yang tidak 

mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung 

menekan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat 

kemandirian remaja. Demikian juga proses pendidikan yang 

banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau 

hukuman yang dapat menghambat perkembangan 

kemandirian remaja. Sebaliknya pendidikan yang lebih 

menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak. 

Pemberian reward dan menciptakan kompetisi positif akan 

memperlancar perkembangan kemandirian remaja. 

3) Sistem kehidupan di masyarakat  

Sistem pendidikan yang lebih mementingkan hierarki 

struktur sosial, merasa kurang aman serta kurang menghargai 

potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat 

perkembangan potensi remaja. Sebaliknya masyarakat yang 

aman, menghargai ekspresi dan potensi remaja dalam bentuk 

sebagai kegiatan dan tidak terlalu hierarki akan merangsang 

dan mendorong perkembangan kemandirian remaja.24 

  

 
24 Aufal Maram, upaya membangun kemandirian remaja melalui praktik wirausaha di 

yayasan Al-fallah Yogyakarta, (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,2007). Hlm. 21 
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c.  Upaya mengembangkan kemandirian remaja 

Dengan asumsi bahwa kemandirian sebagai aspek psikologis, 

berkembang tidak dengan kevakuman atau diturunkan oleh orang 

tuanya. Maka intervensi positif melalui ikhtiar pembinaan atau 

pelatihan sangat diperlukan bagi kelancaran perkembangan 

kemandirian remaja. Sejumlah intervensi dapat dilakukan sebagai  

ikhtiar pengembangan kemandirian remaja, antara lain: 

1) Menciptakan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam     

keluarganya, caranya: 

a) Saling menghargai antara anggota keluarga 

b) Keterlibatan remaja dalam memecahkan masalah keluarga 

2)  Menciptakan keterbukaan 

a) Besikap toleran terhadap keputusan yang diambil remaja 

b) Bersikap terbuka terhadap minat remaja 

c) Mengambangkan komitmen terhadap tugas remaja 

d) Adanya kehadiran dan keakraban interaksi dengan remaja 

3) Menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan 

a) Mendorong rasa ingin tahu remaja 

b) Menjamin rasa aman dan kebebasan untuk 

mengekspresikan lingkungan 

c) Membuat peraturan yang tidak mengancam bila dilanggar 
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4) Menerima secara positif tanpa syarat 

a) Menerima apa pun kelebihan atau kekurangan yang 

dimiliki 

b) Tidak membeda-bedakan remaja yang satu dengan yang 

lain 

c) Menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk 

kegiatan produktif apa pun, meskipun hasilnya kurang 

memuaskan 

5) Empati terhadap remaja 

a) Memahami dan menghayati pikiran dan perasaan mereka 

b) Melihat berbagai persoalan remaja dengan menggunakan 

persektif atau sudut pandang remaja 

c) Tidak mudah mencela karya remaja meskipun kurang 

bagus 

6) Menciptakaan kehangatan hubungan dengan remaja 

a) Berinteraksi akrab tetapi saling menghargai 

b) Menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap dingin 

terhadap mereka 

c) Membangun suasan humor dan komunikasi ringan dengan 

mereka 

2. Strategi orang tua dalam mendidik anak 

Anak adalah amanah yang harus dididik dengan penuh 

kesabaran, keiklasan, dan tanggung jawab. Mendidik dan 
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membesarkan anak dengan baik tidaklah mudah, terutama bagi 

pasangan suami istri yang bekerja. Orang tua harus pandai dalam 

mengelola waktu, sehingga kewajiban sebagai orang tua dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinnya.25Langkah-langkah yang 

harus diperhatikan orang tua antara lain sebagai berikut:  

a. Memberikan keteladanan pada anak 

Masyarakat kita merupakan masyarakat 

patneralistik artinya selalu melihat atasanya atau 

pimpinan dalam bertindak. Sebagai pemimpin 

dalam keluarga setiap orang tua menghendaki 

anaknya berperilaku baik seperti sopan, berdisiplin, 

taat beribadah, dan taat kepada kedua orang tuanya. 

b. Meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga 

Hubungan orang tua dengan anak yang baik 

memerlukan waktu yang memungkinkan mereka 

berkumpul secara fisik. Hal ini lamanya tidak perlu 

berjam-jam, yang penting orang tua secara konsisten 

meluangkan sedikit waktu bersama anak-anak setiap 

hari. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan anak-anak serta berbagi rasa sesama 

anggota keluarga. Dengan demikian, dapat 

 
25 Ida Zuznaini, Strategi Mendidik Anak, (Jakarta: PT, Bumi Aksara 2009), Hlm.36 
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dikembangkan sikap toleransi yang akhirnya 

menciptakan ketentramankeluarga. 

c. Selalu siap untuk menjadi pendengar yang baik 

Kebanyakan orang tua menganggap dirinya 

selalu benar, sedangkan pendapat anak diposisikan 

salah bahkan ada ortu yang tidak mau sedikitpun 

mendengarkan apa yang ingin disampaikan  anak. 

Orang tua biasanya merendahkan gagasan anaknya 

atau rajin mengkritik kata-katanya. Akibatnya anak 

menarik diri dan memilih lebih dekat kepada teman. 

Sebenarnya jika anak-anak mengetahui bahwa kita 

benar-benar mendengarkan apa yang mereka 

katakan, mereka akan lebih bersemangat untuk 

berbagi perasaan danpikiran. Maka dari itu, jika 

ingin memiliki pengaruh dalam kehidupan anak, 

orang tua harus mau menjadi pendengar yang baik. 

d. Menentukan harapan anak yang jelas 

Memberitahukan anak apa yang kita 

harapkan darinya akan membentuk perilaku yang 

baik. Hal ini bukan berarti orang tua memaksakan 

kehendak kepada anak untuk mengikuti 

kemauannya tetapi anak tetap diberikan kebebasan 

memilih apa yang diinginkan, orang tua hanya 
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sebagai motivator dan pengiring apa yang 

diinginkan anak tersebut. Jangan ragu-ragu 

melibatkan mereka dalam pekerjaan sehari-hari 

untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas di 

lingkungan rumah. Melibatkan anak dalam urusan 

keluarga dapat menumbuhkan sikap positif sehingga 

mereka merasa menjadi bagian dari keluarga. 

e. Jangan membiarkan diri merasa bersalah 

Banyak orang tua merasa bersalah karena 

bekerja seharian di luar rumah, kewajiban untuk 

mendidik anak terabaikan. Sebagai kompensasinya, 

mereka membiarkan anak berperilaku buruk dan 

tidak disiplin. Orang tua yang baik adalah yang 

tegas namun tetap mengedepankan pendekatan 

Psikis dan dialogis. Merasa bersalah atas tindakan 

yang dilakukan kepada anak justru merupakan 

tindakan kontraproduktif yang tidak dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena 

itu, sebagai ortu harus berusaha untuk 

menghilangkan selalu merasa bersalah yang ada 

pada dirinya. 
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f. Jangan menggantikan kasih sayang atau waktu dengan 

uang 

Kasih sayang orang tua terhadap anak 

merupakan benih yang dapat menciptakan 

keakrapan dan ketentraman dalam keluarga. 

Namun, penempatan kasih sayang yang kurang tepat 

atau salah justru mendatangkan masalah. Misalnya 

memanjakan anak dengan banyak memberi uang 

saku untuk belanja di sekolah dan memberikan apa 

yang diminta. Tindakan ini akan mengakibatkan 

anak melakukan tindakan yang salah.Memang 

mengajarkan anak-anak bagaimana mengelola uang 

itu penting, tetapi jangan gunakan uang sebagai 

pengganti waktu atau kasih sayang. Kita sebagai 

orang tua harus berusaha mendidik anak untuk 

mandiri, bagaimana memperoleh sesuatu dengan 

berusaha dan sesuai dengan keinginanya. Hal ini 

tentu dengan bekerja keras, bahwa sesuatu yang 

diperoleh melalui bekerja akan lebih terasa nilainya. 

g. Jangan sering menganti pengasuh 

Menggunakan pengasuh merupakan 

alternatip bagi suami istri yang bekerja di luar 

rumah. Namun, hendaknya jangan sering ganti 
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pengasuh karena dapat mempengaruhi psikis anak 

(membahayakan anak). Sebelum menyerahkan anak 

kepada seorang pengasuh, kita harus memberikan 

kesempatan untuk terciptanya keakraban dan 

kedekatan antara anak dan si calon pengasuh. 

h. Memberikan pengawasan 

Anak biasanya akan mengeluh kalau diawasi 

secara ketat, tetapi anak-anak yang tidak diawasi 

juga merasa bahwa orang tua mereka tidak peduli 

dengan mereka. Sebagai konsekuensinya orang tua 

tetap memberikan pengawasan tetapi dengan 

kooperatif dalam artian kita memberikan kebebasan 

kepada anak namun pengawasan tetap kita lakukan. 

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang 

bermasalah sering berasal dari keluarga yang kurang 

atau tidak diawasi. Oleh karena itu, Orang tua perlu 

mengetahui siapa teman- teman anaknya sehingga 

lebih mudah untuk mengontrol. 

i. Berikan perhatian dan penghargaan 

Biasanya orang tua cenderung lebih 

memperhatikan anak- anak ketika mereka 

menjengkelkan. Sebaliknya saat mereka berperilaku 

yang positif atau baik malah tidak diperhatikan. 
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Sebagai orang tua kita hendaknya juga 

memperhatikan anak jika berperilaku baik, berilah 

perhatian dan penhargaan kepadanya misalnya 

ucapan selamat atau sanjungan atas tindakan yang 

telah dilakukan. Hal ini akan mendatangan perilaku 

yang positif pada diri anak. Perhatian dan dorongan 

dari orang tua dapat membangkitkan motivasinya 

untuk berbuat lebih dari apa yang telah mereka 

lakukan. 

j. Memberikan hukuman untuk mendidik 

Orang tua yang bekerja di luar rumah, 

cenderung mengalami kelelahan dan mudah jengkel. 

Oleh karena itu, wajar jika mereka lebih mudah 

kehilangan kontrol terhadap anak-anak. Hal ini 

dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Ortu 

harus memegang prinsip “Janganlah menghukum 

anak jika kita sendiri tidak dapat mengontrol diri 

dengan baik”. Menghukum anak hanyalah 

bermaksud untuk mendidik, bukan untuk 

melampiaskan kemarahan. Namum demikian, 

sejauh mungkin kita harus menghindari hukuman 

fisik karena tindakan ini kontraproduktif.26 

 
26 Ida Zuznaini, Strategi Mendidik anak...,Hlm.46 
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3. Dampak Pengasuhan 

Agar dapat mengetahui dampak dari pengasuhan yang 

dilakukan oleh pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq, peneliti 

menggunakan teori perkembangan anak yang diusung oleh Santrock. 

Menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode 

yaitu anak (childhood), remaja (adolescence), dan dewasa (adulthood). 

a. Periode Anak (Childhood) 

Periode childhood (masa kanak-kanak) merupakan periode 

yang dimulai pada usia 2 tahun sampai pubertas. 

Perkembangan anak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa 

kanak kanak awal 2-5 tahun (earlhy childhood), masa kanak 

kanak tengah 6-9 tahun (middle childhood) dan masa kanak 

kanak akhir 10-12 tahun (late childhood). Saat anak memasuki 

usia sekolah, terdapat banyak perubahan dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya, seperti tumbuh kembang fisik, kognitif, 

dan moral. 

b. Periode Remaja (Adolescence) 

Masa remaja dibagi menjadi empat periode, yaitu periode 

pra remaja, periode remaja awal, periode remaja tengah dan 

periode remaja akhir.  Menurut Santtrock remaja dapat 

diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak 

dengan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif, dan social-emosional 
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c. Periode Dewasa (Adulthood) 

Periode adulthood terjadi dari usia 18-25 tahun. Masa ini 

ditandai dengan eksperimen dan eksplorasi, banyak individu 

yang masih mengeksplorasi jalur karier yang mereka ambil. 

Individu ingin seperti apa, gaya hidup seperti apa yang mereka 

inginkan, hidup melajang atau menikah. Pada masa ini individu 

menghadapi tugas untuk membentuk relasi yang intim dengan 

orang lain. Dengan kata lain, individu bertemu dengan orang 

lain tanpa harus kehilangan jati dirinya27 

Adapun periode anak itu diklasifikasi lagi menjadi beberapa periode, yaitu: 

1)  Periode Sebelum Kelahiran ( Pranatal) 

  Karakteristik atau ciri psikologis anak pada masa ini, 

menurut Kartini Kartono ciri-ciri yang sangat menonjol pada 

periode ini yaitu: 

a) Proses pertumbuhan yang cepat sekali. Bayi yang 

baru lahir dan sehat dengan cepat akan belajar 

menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya 

dan melakukan tugas perkembangan tertentu; 

b) Kemampuan mental dan daya akalnya pad 

umumnya berkembang lebih cepat dari 

kemampuan fisiknya; 

 
27 Syamsul Yusuf L.N. Perkembangan Peserta Didik (Jakarta : PT Rajagrafindo 

Persada,2013). Hlm. 9 
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c) Perkembangan kehidupa emosional bayi akan 

berkembangan sesuai dengan pengaruh-pengaruh 

psikis ibunya. Jadi ada penularan emosional dari 

kaitan emosional yang amat kuat anatara ibu dan 

anaknya.  

d) Bayi yang baru lahir, menggunakan sebagian 

waktunya untuk tidur. Dengan bertambahnya usia 

bayi, waktu untuk istirahat dan tidur semakin 

berkurang dan berubah jadwalnya.28 

2) Masa Bayi (Infacy) 

Periode bayi merupa masa perkembangan yang 

merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa ini 

di tandai dengan ciri sebagai berikut: 

a) Masa dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan 

ekspresi emosi; 

b) Masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, 

baik pisik maupun psikologis; 

c) Masa kurangnya ketergantungan; 

d) Masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi 

mengembangkan hal- hal yang sesuai dengan 

 
28 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan) (Bandung: Mandar 

Maju,1995), Hlm.78-101 
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minat dan kemampuannya; 

e) Masa permulaan sosialisasi; 

f) Masa permulaan berkembangnya penggolongan 

peran seks, seperti terkait dengan pakaian yang di 

pakaikannya; 

g) Masa yang menarik, baik bentuk fisik maupun 

perilakunya; 

h) Masa permulaan kreativitas; 

i) Masa berbahaya, baik fisik (seperti kecelakaan) 

atau psikologis (karena perlakuan yang buruk).29 

3) Masa Awal Anak-Anak ( Early Childhood). 

Periode awal anak adalah periode perkembangan 

yang merentang dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 

tahun: periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-

tahun pra sekolah “pre school years”. Selama masa ini, 

anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan 

memerhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan 

sekolah (seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf) 

dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan 

teman sebayanya.30 

Kemudian Jauh sebelum studi ilmiah tentang anak 

 
29 Syamsul Yusuf L.N Op-Cit., Hlm 11. 
30 Ibid., Hlm 12. 
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dilakukan,kenyataan yang telah diterima ialah tahun-

tahun pertama merupakan saat yang kritis bagi 

perkembangan anak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

peribahasa “ guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. 

Dengan cara yang lebih puitis, Milton menyatakan fakta 

yang sama saat ia menulis, ”masa kanak-kanak 

meramalkan masa dewasa, sebagaimana pagi meramalkan 

hari baru.”31 

Dari penjelasan di atas menujukkan bahwa Masa awal 

anak-anak adalah periode perkembangan yang merentang 

dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. periode 

ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun pra sekolah “ 

preschool years”. Dan tahun-tahun pertama ini merupakan 

saat  yang kritis bagi perkembangan anak. Maka orang 

tuanyalah yang sangat berperan penting pada masa ini 

untuk memebrikan contoh yang baik kepada anaknya. 

4) Masa Pertengahan dan Akhir Anak (Midle and Late 

Childhood) 

Periode ini adalah masa perkembangan yang 

terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 12 tahun. Masa 

ini sering juga disebut tahun-tahun sekolah dasar. Anak 

 
31 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak ( Jakarta: Erlangga,1978). Hlm.25. 
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pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar 

menbaca, menulis,dan matematik ( istilah populernya 

CALISTUNG : baca,tulis, dan hitung). Yang menjadi 

tema sentral perode ini adalah prestasi dan perkembangan 

pengendalian diri.32 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Nurul Haq yang 

beralamat di Jl. Janti Gg. Gemak, 88 Gedongkuning, Tegal Tandan, 

Banguntapan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.. Alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut adalah: 

a. Panti Asuhan Nurul Haq merupakan Panti Asuhan Putra dan 

Putri dibawah Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim Dan 

Dhuafa Madania. Di Panti asuhan ini anak anak asuh dilatih 

untuk mengembangkan jiwa entrepeneur mereka melalui 

pelatihan pengolahan berbagai macam makanan. 

b. Panti Asuhan Nurul Haq bukan hanya menjadi wadah atau 

naungan yang memenuhi hak asuh anak yatim piatu. Di Panti 

Asuhan Nurul Haq, anak anak mendapatkan pelatihan 

kewirausahaan agar kedepannya mereka dapat mandiri. 

 
32 Syamsul Yusuf L.N Op-Cit.,Hlm 12 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian tentang YATIM PIATU DAN 

KEMANDIRIAN: Studi Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq 

dalam Memandirikan Anak Yatim Piatu ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy 

J. Moleong mendeskripsikan metodologi kualitatif bertujuan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara utuh.33 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena 

lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab 

permasalahan penelitian dan pendekatan ini lebih mampu dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan. 

3. Subyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil subjek penelitian sebagai informan 

hasil penelitian, untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti buat. 

Subjek penelitian ini adalah Pengasuh dan Pengurus Panti Asuhan Nurul 

Haq sebagai pemberi informasi mengenai strategi dan kegiatan yang 

dilakukan guna memandirikan anak yatim piatu, anak asuh sebagai 

pemberi informasi dalam pelaksanaan kegiatan dan perkembangan 

 
33Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), Hlm 4. 
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terkait strategi yang dilakukan untuk memandirikan anak asuh dan 

sebagai pemberi informasi mengenai dampak yang diberikan dari 

strategi yang dilakukan oleh pengasuh untuk memandirikan anak yatim 

piatu di Panti Asuhan Nurul Haq.  

4. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang 

dijadikan topik penulisan dalam menyusun suatu penelitian. Obyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah strategi pengasuh dalam 

memandirikan anak yatim piatu di Panti Asuhan Nurul Haq. Yang 

Meliputi kegiatan-kegiatan pelatihan guna meningkatkan soft skill anak 

sehingga dapat menjadi bekal ketika anak sudah dewasa nanti. 

5. Penentuan Informan 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling berdasarkan kriteria. Penentuan informan 

berdasarkan kriteria digunakan untuk menentukan informan yang tepat 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut yaitu : 

a. Orang yang paham dan mengetahui seluruh kegiatan di Panti 

Asuhan Nurul Haq. 

b. Orang yang bertanggung jawab dalam proses pengasuhan dan 

membimbing anak anak di Panti Asuhan Nurul Haq. 
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c. Orang yang merasakan dampak dari strategi pola pengasuhan 

yang diterapkan oleh pengurus dan pengasuh Panti Asuhan 

Nurul Haq. 

Dari kriteria di atas, maka informan dari penelitian ini yaitu : 

1) Pengurus Panti Asuhan Nurul Haq 

Pengurus yang dapat peneliti wawancara dalam penelitian 

ini adalah Ibu Tiyas Yasinta, S.Kom.I dan juga mas Parno selaku 

Ketua dari Badan Usaha Milik Madania. 

2) Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq 

Ibu Tiyas Yasinta, S.Kom.I selain menjabat sebagai 

pengurus juga menjadi pengasuh di Panti Asuhan Nurul Haq. Selain 

itu Peneliti juga mewawancarai Mas Diah Kurniawan Muhamad 

(mas Wawan) dan Mas Judin selaku pengasuh pendamping di Panti 

Asuhan Nurul Haq. 

3) Anak Anak di Panti Asuhan Nurul Haq 

Orang yang tinggal di Panti Asuhan Nurul Haq perannya 

hanya menuntut ilmu dan menaati peraturan yang ada, yakni Mas 

Ilyas dan Ivan. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa cara 

agar data yang diperoleh merupakan data yang valid, yang merupakan 
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gambaran yang sebenarnya dari kondisi yang ada dalam strategi yang 

diterapkan dalam memandirikan anak yatim piatu di Panti Asuhan Nurul 

Haq. Teknik yang akan digunakan yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik observasi atau pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mengamati secara langsung keadaan atau situasi 

yang ada di lapangan.  

Selanjutnya teknik wawancara, jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam 

wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan 

sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk deskripsi wawancara 

yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi, sebelum melakukan 

pengambilan data, peneliti membuat pedoman pertanyaan terlebih 

dahulu terkait strategi yang diterapkan oleh pengasuh guna 

memandirikan anak yatim piatu serta bagaimana dampak dari strategi 

tersebut terhadap kemandirian anak yatim piatu.. 

Selanjutnya yaitu menggunakan teknik dokumentasi dengan 

mengumpulkan berbagai arsip atau dokumen terkait dengan 

permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi 

subjek penelitian peneliti. Dokumentasi tersebut seperti data Panti 

asuhan Nurul Haq, foto-foto kegiatan Panti Asuhan Nurul Haq dan 

masyarakat baik dokumen observasi yang diambil oleh peneliti sendiri 

maupun dari pengurus Panti Asuhan Nurul Haq. 
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7. Teknik Validitas Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan kredibilitas 

dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data yang 

didapat untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang 

didapat.34 Validasi data yang dilakukan oleh peneliti sangat penting, 

dengan adanya validasi data peneliti akan mendapatkan informasi-

informasi yang lebih akurat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber yang berarti membandingkan jawaban informan 

yang satu dengan yang lain.  

8. Teknik Analisis Data 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

analisis interaktif. Dalam proses analisisnya menggunakan langkah-

langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Model analisis data ini dengan cara menjabarkannya dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusunnya kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.35 

  

 
34Ibid., Hlm. 330. 
35Ibid., Hlm. 248. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Bab I, Pendahuluan. Bab ini meliputi penegasan judul, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, Gambaran umum. Bab ini meliputi gambaran umum Panti 

Asuhan Nurul Haq, yang meliputi letak geografis, batas-batas wilayah, 

demografi penduduk, mata pencaharian, kehidupan sosial-ekonomi 

masyarakat dan sejarah singkat Panti Asuhan Nurul Haq. 

Bab III, Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan di lapangan, yakni mengenai YATIM PIATU DAN 

KEMANDIRIAN: Studi Strategi Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq dalam 

Memandirikan Anak Yatim Piatu. Penulis menyajikan data berserta 

analisisnya tentang apa saja dampak strategi yang dilakukan terhadap anak 

asuh dan memaparkan strategi yang dilakukan pengurus serta pengasuh 

dalam memandirikan anak asuh di Panti Asuhan Nurul Haq. 

Bab IV, Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran-saran mengenai 

kepenulisan pada bab-bab sebelumnya. Setelah itu, pada akhir bab ini akan 

ditampilkan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup 

penulis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Panti Asuhan Nurul Haq hadir ditengah masyarakat sebagai 

wadah yang menaungi yatim, piatu, dhuafa serta lansia. Hal ini 

bertujuan untuk memberdayakan anak yatim serta dhuafa menjadi 

generasi yang mandiri serta berakhlak mulia. Untuk memudahkan 

pengasuh dalam menanamkan sikap mandiri pada anak, Panti Asuhan 

Nurul Haq menerapkan berbagai macam strategi berupa program serta 

pelatihan untuk anak asuhnya. Berbagai macam program dan pelatihan 

ini bertujuan untuk menambah lifeskill yang dimiliki anak asuh agar 

mereka siap untuk menghadapi masa depan. Strategi yang diterapkan 

oleh pihak Panti Asuhan Nurul Haq untuk memandirikan anak asuhnya 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kepribadian anak 

asuhnya. Dalam membahas proses strategi mendidik anak yang 

digunakan oleh Panti Asuhan Nurul Haq dan dampak pengasuhan 

terhadap kepribadian anak, peneliti mengaitkannya dengan teori milik 

Ida Zuznaini dan Santrock. 

Panti Asuhan Nurul Haq mengimplementasikan strategi dengan 

berbagai macam program pelatihan, kegiatan piket harian, 

pendampingan dan pemenuhan kebutuhan anak, pelayanan 

kepengasuhan anak. Hal tersebut bertujuan agar anak anak terbiasa 

menyiapkan kebutuhannya sendiri serta anak anak terbiasa diberi 
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tanggung jawab pada setiap program, sehingga nantinya sikap mandiri 

pada anak akan tumbuh dengan sendirinya. Akan tetapi setiap 

memberlakukan sebuah kebijakan pasti terdapat kendala. Maka 

diperlukan evaluasi kebijakan dengan cara membanahi agar lebih efektif 

ketika diterapkan. Seperti mengevaluasi strategi dalam menangani 

kegiatan pelatihan, dimana sebelumnya Panti Asuhan Nurul Haq 

Mewajibkan setiap untuk mengikuti program pelatihan. Pada akhirnya 

anak merasa tidak nyaman karena mereka merasa terpaksa mengiktui 

pelatihan. Oleh karena itu, dilakukan pembenahan dengan cara 

membiarkan anak memilih salah satu program pelatihan yang ada., 

dengan begitu teori Ida Zuznaini sudah sesuai. 

Sedangkan teori Santrock tentang dampak pengasuhan 

menunjukkan dua hasil yaitu dampak positif dan negatif. Dampak 

positif dalam penelitian ini meliputi peningkatan lifeskill yang dimiliki 

anak, mengisi waktu luang anak dengan kegiatan positif, menumbuhkan 

perilaku disiplin dan rasa tanggung jawab anak, dan anak siap untuk 

menghadapi kehidupan di masa mendatang. Adapun dampak negatif 

dalam penelitian ini meliputi anak tidak bisa fokus pada keahliannya 

dikarenakan program pelatihan yang terlalu banyak dan anak merasa 

terpaksa mengikuti semua program pelatihan karena bersifat wajib. 

Maka dari itu, adanya strategi kepengasuhan yang diterapkan pengasuh 

Panti Asuhan Nurul Haq selain menimbulkan dampak negatif juga 

menimbulkan dampak positif. Hal ini sedikit merubah cara pengasuh 
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menanamkan sikap mandiri pada anaknya, dimana setiap anak memiliki 

kepribadian yang berbeda. Dengan begitu teori Santrock sudah sesuai 

jika diterapkan selama peneliti melakukan penelitian di lapangan. 

B. Saran 

Berdasarakan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka peneliti mempunyai 

saran sebagai berikut: 

1. Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq 

Pengasuh Panti Asuhan Nurul Haq adalah sosok yang berjiwa 

besar dengan ketulusan dan kepedulian dimana mereka memberikan 

kasih sayang kepada anak asuhnya dengan tulus, maka peneliti 

mengharapkan untuk senantiasa meneruskan tugas mulia ini. 

Memberikan bimbingan untuk para anak asuh agar kelak mereka 

menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia. 

2. Pengurus Panti Asuhan Nurul Haq  

Pengurus dapat menjadi suri tauladan dan membimbing para 

anak untuk menumbuhkan sikap mandiri dan peduli terhadap 

lingkungan di sekitar, termasuk dalam meningkatkan lifeskill yang 

mereka miliki sehinga berguna untuk digunakan dikemudian hari. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti berharap anak anak di 

Panti Asuhan Nurul Haq dapat mengikuti program pelatihan sesuai 
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dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Program pelatihan yang 

tadinya bersifat wajib mungkin akan lebih baik bila bersifat fleksibel 

sehingga anak merasa lebih nyaman ketika mengikuti program pelatihan 

tersebut. Selain itu, karena Panti Asuhan Nurul Haq memiliki berbagai 

macam Produk olahan makanan, alangkah lebih baik jika produk-

produk tersebut dijual melalui market place (platform yang menjadi 

perantara antara penjual dan pembeli di internet). Karena dengan 

memasarkan produk di internet atau market place maka pasar yang 

dimiliki oleh Panti Asuhan Nurul Haq akan lebih luas. Selain itu, anak 

anak juga akan terbiasa belajar bagaimana cara memasarkan suatu 

barang atau produk yang mereka miliki.  

3. Anak Anak Panti Asuhan Nurul Haq 

Sebagai seorang anak, maka sikap mandiri sangatlah penting 

untuk dimiliki. Dimana nantinya kita harus terbiasa hidup sendiri dan 

memenuhi smeua kebutuhan hidup kita sendiri. Dengan semua program 

dan pelatihan yang diberikan Panti Asuhan Nurul Haq peneliti berharap 

anak anak di Panti Asuhan Nurul Haq dapat mengimplementasikan 

ilmunya dan juga membagikan ilmu yang mereka dapat selama berada 

di Panti Asuhan Nurul Haq. 
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