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ABSTRAK 

Anisa Yuliana (17102040068), “Manajemen Pengawasan Sumber Daya 

Manusia di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza Warungboto, Umbulharjo, 

Kota Yogyakart Tahun 2020.” Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.2021. 

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya pengawasan terhadap sumber 

daya manusia dalam sebuah organisasi nonprofit yaitu yang tidak berorientasi 

pada keuntungan berupa materi. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

bagaimana sebuah organisasi nonprofit melaksanakan pengawasan kepada sumber 

daya manusia pada organisasi tersebut. Adanya pengawasan yang baik maka akan 

membentuk kepribadian pada santri yang baik sesuai tujuan organisasi. Santri 

merupakan generasi muda yang sangat penting untuk dijaga pertumbuhannya 

sehingga tidak menyeleweng dari agama dan negara. Maka dari itu, dibutuhkan 

proses pengawasan yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana manajemen 

pengawasan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 

pada tahun 2020. Menggunakan teori pengawasan menurut T. Hani Handoko yang 

menjelaskan tentang proses pengawasan terdiri dari penetapan standar 

pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran 

pelaksanan kegiatan, analisis perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan 

standar perencanaan, dan pengambilan tindakan koreksi. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah 

analisis Miles dan Huberman yaitu  Interactive Model. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan sumber daya 

manusia di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza pada tahun 2020-2021 sudah 

berjalan dengan baik melalui proses pengawasan yaitu diawali dengan penetapan 

standar pelaksanaan atau perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, analisis perbandingan antara 

pelaksanaan kegiatan dengan standar perencanaan, dan pengambilan tindakan 

koreksi. Proses pengawasan sesuai dengan teori yang digunakan peneliti serta 

tidak banyak penyimpangan yang terjadi. Sehingga dapat dinilai bahwa 

pengawasan terhadap santri di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza berjalan 

dengan baik. 

Kata Kunci: Manajemen Pengawasan, Sumber Daya Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen pada suatu organisasi merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Tulus yang dikutip 

oleh Ambar Teguh dan Rosidah pada buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia menyatakan bahwa Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk 

membantu mencapai tujuan organisasi, individu.
2
 Dari definisi tersebut, 

manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang berperan penting dalam 

mencapai tujuan sebuah organisasi dalam penerapannya.  

Manajemen pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen 

tersebut. Fungsi pengawasan juga berhubungan dengan fungsi manajerial 

yang lain, yaitu membantu penilaian dari semua fungsi manajemen untuk 

mengetahui apakah fungsi manajemen yang telah dilakukan berjalan secara 

efektif dan efisien. Melalui pengawasan pelaku manajemen atau manajer 

dapat mengetahui dan memastikan tercapai atau tidak tercapainya tujuan 

sehingga dapat menentukan dalam pengambilan keputusan. 

                                                           
2
 Ambar Teguh Sulistiyani & Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep dan 

Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),  hlm. 13. 



2 

 
 

Pengawasan meliputi proses yaitu penetapan standar pelaksanaan 

yang secara akurat dan dapat diterima, penentuan pengukuran pelaksanaan 

kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembandingan 

pelaksanaan kegiatan dengan standar, dan pengambilan tindakan koreksi bila 

perlu.
3
 Pengawasan sumber daya manusia ini dilakukan guna menjamin setiap 

kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan konsep tujuan organisasi 

yang ditempatinya. Pengawasan ini juga dilakukan untuk mencegah dan 

memperbaiki adanya kekeliruan atau penyimpangan sehingga dapat diambil 

sebuah tindakan atau keputusan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia 

dapat melaksanakan aktivitas yang menunjang tercapainya tujuan organisasi.  

Panti asuhan menurut Depsos RI adalah suatu lembaga usaha 

kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan 

melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan 

pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, 

mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang 

luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadian sesuai dengan yang 

diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai 

insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan sosial.
4
 Dalam 

arti lain panti asuhan juga didefinisikan sebagai salah satu lembaga 

                                                           
3
 T. Hani Handoko, Manajemen, ed. 2 (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2015),  

hlm. 360-363.   

 
4
 Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Artikel 

“https://dinsos.bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93” 

diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 20.17 WIB. 

 

https://dinsos.bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93
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perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-

anak sebagai wakil orang tua, dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial 

pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang, serta mampu 

melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Sebagaimana penjelasan panti asuhan diatas, manajemen pengawasan 

sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengawasan terhadap anak-anak 

yang tinggal di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza pada tahun 2020-

2021. Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza merupakan panti asuhan yang 

didirikan oleh Ibu Noor Liesnani Pamella. Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza didirikan atas keprihatinan terhadap perkembangan generasi muda 

islam dari waktu ke waktu mengalami situasi yang memprihatinkan.
5
 Panti 

Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza memiliki santri yang terdiri dari anak 

yatim, piatu, yatim piatu, dan dhuafa.  

Selama didalam masa pengasuhan di Lembaga, anak asuh 

mendapatkan penuh hak-hak pengasuhan sebagaimana pengasuhan dalam 

keluarga yaitu mulai dari kebutuhan makan tiga kali sehari, kebutuhan 

sandang dan papan, kebutuhan sanitasi yang higienis, sampai hal-hal 

kebutuhan pribadi, dan tentunya kebutuhan sekolah. Semua fasilitas yang ada 

tidak dikenakan biaya bagi anak asuh melainkan gratis. Selain memberikan 

                                                           
5
  Website Senyum Kita, Info Panti Asuhan, Panti Asuhan Mafaza 

“https://senyumkita.com/portfolio/panti-asuhan-mafaza” diakses pada tanggal 13 Maret 2021 

pukul 10.46 WIB..  

https://senyumkita.com/portfolio/panti-asuhan-mafaza
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fasilitas berupa sandang, papan dan pangan, Panti Asuhan Mafaza juga 

memberikan pembekalan ilmu melalui program pengembangan anak asuh.  

Beberapa hal yang membedakan panti asuhan ini dengan yang lain 

yaitu berbasis pondok pesantren. Oleh karena itu, santri di dalam panti asuhan 

ini tidak hanya difasilitasi dalam pemenuhan hak anak mendapatkan 

pendidikan formal di sekolah, namun juga membekali anak asuh berupa 

pendidikan agama Islam seperti ilmu Al-Qur‟an dan Hadist, menghafal Al-

Qur‟an atau  tahfidz, membaca kitab, dan sebagainya yang bertujuan untuk  

mengimbangi ilmu yang dimiliki santri  yaitu  tidak hanya ilmu umum saja 

melainkan diimbangi dengan ilmu keagamaan.  

Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan tentang pandangan 

masyarakat yang diketahui peneliti sebelum melakukan penelitian. 

Masyarakat sekitar menilai bahwa Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza 

telah menjadi panti asuhan yang baik. Berdasarkan pernyataan yang didapat 

dari masyarakat sekitar, maka penting bagi peneliti untuk mengatahui tentang 

penerapan manajemen pengawasan di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menulis skripsi dengan 

judul MANAJEMEN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA DI 

PANTI ASUHAN YATIM DAN DHUAFA MAFAZA WARUNGBOTO, 

UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2021. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen 

Pengawasan Sumber Daya Manusia Di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia Di Panti 

Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza Warungboto, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta Tahun 2020-2021. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuwan 

dan sumbangan pemikiran mengenai manajemen pengawasan sumber 

daya manusia  bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Manajemen 

Dakwah, Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza, dan menjadi referensi 

untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

berbagai pemikiran mengenai manajemen pengawasan sumber daya 

manusia di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza untuk 

dikembangkan menjadi lebih baik. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

memperoleh gambaran langsung mengenai manajemen pengawasan 

terhadap sumber daya manusia yang dilakukan oleh Panti Asuhan 

Yatim dan Dhuafa Mafaza Warungboto, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta Tahun 2020-2021. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang 

diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan. Relevan yang 

dimaksud adalah penelitian atau kajian tersebut ada hubungannya.
6
 Adapun 

peneliti senada yang menjadi perbandingan maupun rujukan penelitian ini, 

diantaranya: 

Pertama, penelitian Nuri Ulwati mahasiswa program studi Manajemen 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung yang berjudul Manajemen Pengawasan Sumber Daya 

Manusia Rumah Yatim Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2017 dengan hasil penelitian ini yaitu bahwa manajemen pengawasan sumber 

daya manusia yang dilakukan oleh pengurus Rumah Yatim terhadap anak-

anak sudah baik. Hal ini dinilai dari kesesuaian dengan ilmu manajemen yang 

                                                           
6
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm 16. 
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mana didalam ilmu manajemen terdapat dua cara pengawasan yaitu 

pengawasan langsung dan tidak langsung.
7
 

 Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui manajemen pengawasan 

sumber daya manusia yang dilakukan suatu lembaga. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek penelitian 

yaitu pada penelitian yang akan dilakukan adalah manajemen pengawasan 

sumber daya manusia di Panti Asuhan Mafaza. Sedangkan objek penelitian 

ini adalah manajemen pengawasan sumber daya manusia Rumah Yatim di 

Bandar Lampung. 

Kedua, penelitian Ja‟a Alpahlevi mahasiswa program studi Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul Manajemen Masjid Pathok Negara Plosokuning Minomartani 

Ngaglik Sleman Yogyakarta Tahun 2015-2016 (Studi Tentang Penerapan 

Fungsi Perencanaan dan Fungsi Pengawasan)  Hasil penelitian ini adalah 

bahwa penerapan fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan telah 

dilaksanakan dalam manajemen masjid. Penerapan fungsi perencanaan ini 

dilakukan pada setiap kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan. Sedangkan 

penerapan fungsi pengawasan ini dilakukan secara internal dan eksternal baik 

dari pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pengurus masjid serta jemaah 

                                                           
7
 Nuri Ulwati, “Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah Yatim Di Bandar 

Lampung”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 

2017), hlm. 77. 
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yang memantau setiap pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi setelah 

kegiatan selesai.
8
  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-

sama membahas tentang pengawasan, yang mana fungsi pengawasan ini juga 

akan masuk dalam pembahasan manajemen pengawasan SDM. Selain itu 

penelitian ini dan penelitian yang dilakukan termasuk penilitian deskriptif 

kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan ini yaitu subjek penelitian, penelitian ini di Masjid Pathok Negara 

Plosokuning sedangkan subjek penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan 

Mafaza. Namun jika dilihat dari masing-masing judul sudah jelas 

perbedaannya. Pada penelitian ini lebih berfokus pada manajemen masjid 

sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada manajemen pengawasan 

sumber daya manusia. 

Ketiga, penelitian Indel mahasiswa program studi Manajemen 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Manajemen Pengawasan dalam 

Pelaksanaan Program Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama 

Kulonprogo pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten 

Kulonprogo Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan 

hasil penelitian bahwa proses manajemen pengawasan yang dilakukan oleh 

Kanto Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo terlaksana cukup baik, 

                                                           
8
 Ja‟a Alpahlevi, “Manajemen  Masjid Pathok Negara Plosokuning Minomartani Ngaglik 

Sleman Yogyakarta Tahun 2015-2016”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 94-95 
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karena dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh 

KBIH yang ada di Kabupaten Kulonprogo tidak ada penyimpangan dan 

penyelewengan dalam pelaksanaan bimbingan manasik antara rencana dan 

realisasi.
9
 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengangkat judul manajemen pengawasan, serta menggunakan teori 

yang sama tentang proses pengawasan. Sedangkan perbedaannya yaitu 

memiliki pembahasan yang berbeda, pada penelitian ini membahas tentang 

pengawasan kegiatan manasik haji sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

membahasa tentang pengawasan sumber daya manusia didalam sebuah 

lembaga 

Keempat, Jurnal karya Fadli Sandewan yang berjudul Pengawasan 

Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut 

(Studi Tentang Pengawasan Camat Terhadap Kinerja aparatur di Kecamatan 

Banggai). Hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan di 

lembaga tersebut menggunakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak 

langsung. Pengawasan secara langsung yang dilakukan masih kurang optimal 

berjalan atau maksimal dalam mengawasi kinerja pegawai, sedangkan 

pengawasan secara tidak langsung lingkungan kantor kecamatan Banggai 

belum berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga para pegawai dapat 

                                                           
9
 Indel, “Manajemen Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Manasik Haji 

oleh Kementerian Agama Kulonprogo pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Tahun 

2017”, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2018, hlm. 88. 
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merasakan dampaknya dan mempengaruhi kinerja pegawai.
10

 Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif, serta sama-sama membahas tentang 

pengawasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.. 

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia 

a. Manajemen  

Secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Pada Buku Dasar-Dasar Manajemen oleh Candra Wijaya dan 

Muhammad Rifa‟i, Terry menjelaskan “management is performance 

of conceiving and avhieving desired result by means of group efforts 

consisting of utilizing human talent and resources” Manajemen adalah 

kinerja dalam memahami dan mencapai hasil yang diinginkan melalui 

upaya kelompok yang terdiri dari pemanfaatan bakat dan sumber daya 

manusia.
11

 Sedangkan menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh 

Usman Effendi pada buku Asas Manajemen  menjelaskan bahwa 

manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh 

                                                           
10

 Fadli Sandewan, “Pengawasan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Banggai 

Kabupaten Banggai Laut”, e Jurnal Katalogis, Vol. 5, No. 4, (April, 2017). 

 
11

 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟i, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan: Perdana 

Publishing, 2016), hlm. 14. 
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sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan 

orang lain.
12

 

Manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

mengefektifkan usaha organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus difungsikan 

sepenuhkan pada setiap organisasi. Fungsi-fungsi manajemen menurut 

Terry (1975) pada buku Dasar-dasar Manajemen oleh Candra Wijaya 

dan Muhammad Rifa‟i menyebutkan bahwa fungsi organisasi terdiri 

dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pengalaksanaan), controlling (pengawasan). Sedangkan menurut 

Siagian, mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan, dan 

penilaian.
13

 

Perencanaan (Planning) merupakan tindakan awal dalam 

aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan 

salah satu fungsi manajemen, sehingga perencanaan merupakan salah 

satu syarat untuk dapat melaksanakan manajemen dengan baik. 

Perencanaan mencakup kegiatan memilih visi, misi, tujuan, dan cara 

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.Pengorganisasian 

merupakan suati proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan 

untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. 

                                                           
12

 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Depok : PT Rajagrafindo Persada,  2014), hlm. 4. 

 
13

 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟i, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan : Perdana 

Publishing, 2016), hlm. 26 
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Sehingga fungsi pengorganisasian dapat disebut dengan proses 

dimana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas-fasilitas 

untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Pemotivasian dilaksanakan sebagai upaya pemberian inspirasi, 

semangat, dan dorongan kepada orang lain untuk bertindak mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemotivasian dibutuhkan agar para 

anggota dalam suatu organisasi senantiasa dapat bekerja sama secara 

maksimal. Fungsi pelaksanaan merupakan langkah-langkah 

pelaksanakan rencara dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap 

sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 

Pengawasan merupakan proses pengamatan atau oemantauan terhadap 

pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan.   

b. Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling 

esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksakan tanpa adanya 

pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil Sebagai salah satu fungsi 

manajemen,  pengawasan merupakan tindakan terakhir yang 

dilakukan pelaku manajemen atau manajer pada suatu organisasi. 

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan dapat didefinisikan debagai 

proses untuk „menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 
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manajemen tercapai.
14

 Menurut Robbins pada buku Dasar-Dasar 

Manajemen oleh Candra Wijaya dan Muhmmad Rifa‟i, menjelaskan 

bahwa “Control is the process of monitoring activies to ensure they 

are being accomplised as planned and of correctng any significant”.
15

 

Dengan kata lain pengawasan merupakan pemantauan segala aktivitas 

untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana direncanakan dan 

pemeriksaan terhadap adanya penyimpangan. 

Menurut  Robert J. Mockler dari buku Hani Handoko yang 

berjudul Manajemen menjelaskan definisi pengawasan adalah suatu 

usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan 

tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa semua sumber data perusahaan dipergunakan 

dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan.
16

   

c. Sumber Daya Manusia 

Menurut Wether dan Davis dalam buku Manajemen Sumber 

Daya Manusia oleh Edy Sutrisno menyatakan bahwa, sumber daya 

                                                           
14

 T. Hani Handoko,, Manajemen, (Yogyakarta : BPFFE-Yoggyakarta, 2015), hlm. 357. 

 
15

 Candra Wijaya dan Muhammad Rifa‟i, Dasar Dasar Manajemen,(Medan : Perdana 

Publishing, 2016), hlm. 45. 

 
16

 T. Hani Hadoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2015), hlm. 358. 
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manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi.
17

 Menurut Nazar Almasri, Sumber 

daya manusia adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau 

orang-orang yang mempunyai  tanggung jawab untuk melaksanakan 

tugas atau pekerjaaan pada suatu organisasi.
18

 Sumber daya manusia 

mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan 

yang menempatkan manusia dalam posisi resource pembangunan. 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).
19

 

d. Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian manajemen, 

pengawasan, dan sumber daya manusia, sehingga manajemen 

pengawasan sumber daya manusia merupakan proses pengamatan 

pada tenaga kerja suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai 

tanggung jawab dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan di sebuah 

oganisasi.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan 

tentang proses pengawasan pada sumber daya manusia di Panti 

Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza tahun 2020-2021 dengan 

                                                           
17

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4. 

 
18

 M. Nazar Almasri, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi Dalam 

Pendidikan Islam”, Khutubkhanah (Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan), Vol. 19, No. 2 (Juli-

Desember 2016), hlm 134. 

 
19

 Edy, Sutrisno, Manajemen SumberDaya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3. 
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menggunakan teori T. Hani Handoko tentang tahap-tahap dalam 

proses pengawasan. 

2. Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan 

Ada beberapa hal  yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengawasan. Menurut T. Hani Handoko proses pengawasan terdiri dari: 

a. Tahap 1: Penetapan Standar Pelaksanaan 

Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran  yang dapat 

digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, 

kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.  

b. Tahap 2: Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan periode waktu berapa kali maksudnya mengukur kegiatan 

setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. 

Dan dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan serta siapa yang 

akan terlibat dalam pelaksanaannya. 

c. Tahap 3: Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang 

dan terus-menerus. Berbagai cara untuk melakukan pengukuran 

pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan (report), 

metode-metode otomatis (automatic methods), inspeksi pengujian 

(test) dengan mengambil sampel. 
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d. Tahap 4: Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis 

Penyimpangan 

Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis 

penyimpangan, maksudnya adalah pembandingan pelaksanaan nyata 

dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan 

terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah 

yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. 

e. Tahap 5: Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan 

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar 

dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. 

3. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan 

a. Pengertian Panti Asuhan 

Panti Asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang 

memiliki tanggung jawab untuk mmemberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan 

pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, 

mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan 

yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya 

sesuai yang diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan 

sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang 

pembangunan nasional.
20

 

                                                           
20

 Sutinah, Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di 

Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Dialektika, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm 67. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti 

asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang 

berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak yatim, piatu, yatim 

piatu, atau anak terlantar untuk memenuhi hak-hak anak sebagai wali 

anak/ pengganti orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental 

dan sosial agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri 

hingga mencapai tingkat kedewasaan diri sehingga mampu 

melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan 

Panti asuhan merupakan tempat tinggal atau rumah bagi anak 

terlantar, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
21

  

1) Pengembangan 

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi, 

kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan, dalam arti lebih 

menekankan kepada pengembangan kemampuannya untuk 

mengembangkan diri sendiri sesuai situasi dan  kondisi 

lingkungannya. 

2) Perlindungan 

Fungsi perlindungan  ditujukan untuk menghindarkan anak dari 

penelantaran, perlakuan salah dan exploitasi oleh orang tua. Aspek 

                                                           
21

Andayani Listyawati, Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik 

Perorangan, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2008), hlm. 23-24. 
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perlindungan juga diarahkan kepada keluarga dalam meningkatkan 

kemampuan untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga. 

3) Pemulihan dan Penyantunan 

Pada fungsi ini panti  mengupayakan untuk pemulihan dan 

penyantunan serta pengentasan yang bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi sosial anak asuh. 

4) Pencegahan 

Pada fungsi pencegahan ini ditekankan pada intervensi terhadap 

lingkungan sosial anak, yang bertujuan untuk menghindarkan anak 

dari perilaku yang sifatnya menyimpang. 

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik 

Indonesia, yaitu
22

 : 

1) Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerjaan 

sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan 

membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar 

serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi 

anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung 

jawab, baik terhadap dirinya, keluarganya dan masyarakat. 

2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti 

asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian 

                                                           
22

Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Buleleng, Artikel 

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93 diakses pada 

tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10.47 WIB. 
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matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang 

mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. . 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian lapangan, maka data yang 

dicari adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yang akan dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021.  

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk 

menjawab dari sebuah fenomena dengan melakukan beberapa proses 

pengumpulan data serta dalam memaparkan data yang ditemukan 

berbentuk narasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang manajemen pengawasan sumber daya manusia 

ini dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza yang 

beralamat di Jl. Veteran No. 93, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55164. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau sekelompok orang, yang 

dijadikan sasaran penelitian dan dapat memberikan informasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai manajemen 
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pengawasan sumber daya manusia yaitu pada anak asuh yang menjadi 

subjeknya adalah Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza. Subjek 

yang akan memberikan informasi yaitu Ketua Panti Asuhan Mafaza, 

Pengurus, dan anak asuh atau santri. 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah titik fokus yang akan dikaji dalam 

pelaksanaan penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu manajemen 

pengawasan sumber daya manusia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan 

wawancara semiberstruktur. Jenis wawancara semi-terstruktur ini 

sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas tidak terikat sebagaimana wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 
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permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
23

  

Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan alat 

wawancara berupa bantuan handphone (HP) untuk melakukan 

perekaman dari jawaban narasumber. Beberapa narasumber yang akan 

peneliti wawancarai yaitu  Ketua Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza, Pengurus Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza, dan Santri 

Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza. 

b. Observasi  

Pengumpulan data dengan observasi memiliki beberapa macam 

observasi, namun peneliti menggunakan observasi partisipatif pasif. 

Pada observasi partisipatif pasif  peneliti tidak ikut didalam kegiatan 

orang yang akan di observasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku 

pengamat tentang kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan 

manajemen pengawasan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim 

dan Dhuafa Mafaza.
24

 

Observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati kinerja  

dan aktivitas yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Yatim dan Dhuafa Mafaza, mengamati program apa saja yang 

diterapkan, dan mengamati berlangsungnya pengawasan sumber daya 

manusia. 

                                                           
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 115-116. 

 
24

 Ibid, hlm. 108. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
25

 

Dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dan observasi dalam 

penelitian kualitatif.  Metode dokumentasi  ini digunakan  peneliti 

untuk memperoleh  data-data  seperti  foto, buku, laporan-laporan, 

notulen rapat, website, majalah, dan sebagainya.  

5. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dari buku Metode Penelitian Kualitatif oleh 

Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas dan datanya jenuh.
26

 Pada penelitian ini teknik analisis data yang 

akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan model Miles dan Huberman 

yaitu Interactive Model. 

a. Data Collection (pengumpulan data) 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan 

data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan secara rutin berhari-hari 

sehingga data yang dikumpulkan menjadi banyak. 

 

 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 124. 

 
26

 Ibid., hlm. 133. 
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b. Data Reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dilapangan tentunya akan banyak, oleh 

karena itu perlunya dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin 

lama peneliti ke lapangan maka akan semakin banyak data yang 

diperolehnya. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data lagi.
27

 

c. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahamannya. 

d. Conclusions Drawing/Verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi) 

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Data yang disajikan apabila telah didukung oleh data-data 

yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

 

                                                           
27

 Ibid., hlm. 135. 
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6. Teknik Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

untuk pengecekan keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu.
28

 

Gambar 1.1 

Triangulasi Sumber 

 

 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa 

sumber. 

Gambar 1.2  

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Apabila setelah dilakukan ketiga teknik tersebut dan menemukan 

                                                           
28

 Ibid., hlm. 189. 
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adanya perbedaan, maka peneliti harus mendiskusikan dengan sumber data 

untuk mengkonfirmasi kebenarannya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan penelitian, maka 

dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II, berisi gambaran umum tentang Panti Asuhan Mafaza, 

meliputi letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, struktur 

organisasi, dan macam-macam program kegiatan santri. 

Bab III, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

manajemen pengawasan sumber daya manusia di Panti Asuhan Mafaza. 

Bab IV, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang 

didapat dari penelitian, dan saran. 



 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai manajemen 

pengawasan sumber daya manusia di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa pada 

tahun 2020-2021, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen pengawasan 

sumber daya manusia yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

Mafaza yang meliputi proses dari penetapan standar pelaksanaan, penentuan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, 

perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan 

analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi terlaksana dengan baik.  

Standar perencanaan yang digunakan oleh Panti Asuhan Yatim dan 

Dhuafa berdasarkan dengan visi, misi, dan tujuan Panti  Asuhan Yatim dan 

Dhuafa yang sesuai dengan SNPA yaitu Standar Nasional Pengasuhan Anak. 

Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap hari dengan pengukuran setiap 

minggu, bulan, dan tahun. Sehingga dapat terkontrol dengan rutin dan dapat 

diperbaiki lebih awal dan sebaik mungkin. Penyimpangan yang terjadi di 

Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza pada tahun 2020-2021 yaitu terdapat 

penyimpangan internal dan eksternal. Penyimpangan internal berupa 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan santri Panti Asuhan Yatim dan 

Dhuafa Mafaza, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan di 

asrama. Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh santri tergolong 

pelanggaran kecil yang dapat diperbaiki dengan tindakan yang ringan. Selain 
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penyimpangan internal, terdapat pula penyimpangan eksternal dengan adanya 

pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 

ini menghambat proses kegiatan-kegiatan di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa, 

baik kegiatan di asrama maupun kegiatan belajar mengajar di asrama. 

Sehingga dalam menanggapi situasi tersebut, Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa 

membuat keputusan baru yaitu dengan meminta santri untuk pulang ke rumah 

masing-masing demi menjaga kesehatan dan keamanan bersama.  

B. Saran 

Adapun saran dari hasil temuan penelitian ini adalah: 

1. Kepada Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza, berdasarkan hasil 

penelitian tenang Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, diketahui bahwa 

pelaksanaan observasi dan inpeksi masih kurang maksimal. Hendaknya 

Wakil Ketua dan Ketua Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza lebih 

aktif dalam menjalankan pengawasan melalui observasi dan inspeksi. 

Sehingga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan secara terkini.  

2. Kepada Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Mafaza, berdasarkan hasil 

penelitian tentang Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan 

Analisis Penyimpangan, diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan pengawasan yaitu kesibukan pengurus di luar asrama. 

Hendaknya lebih mengatur pelaku pengawas dengan lebih baik lagi, 

sebagai contoh dengan memberikan pembagian waktu atau membuat 

jadwal untuk pelaku pengawasan, sehingga pengawasan dapat berjalan 



96 
 

 

dengan maksimal. Contoh tersebut dapat dilaksanakan sehingga tidak ada 

penyimpangan yang terlewatkan dan presentase pelaksanaan perencanaan 

dapat meningkat lebih. 

  



97 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Almasri , M. Nazar, Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi  Dalam 

Pendidikan Islam, Khutubkhanah (Jurnal Penelitian Sosial  Kegamaan), Volume 

19, Nomor 2 2016. 

 

Alpahlevi , Ja‟a, Manajemen Masjid Pathok Negara Plosokuning  Minomartani 

 Ngaglik Sleman Yogyakarta Tahun 2015-2016,  Skripsi, Yogyakarta: 

 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan  Kalijaga 2017. 

 

Effendi , Usman, Asas Manajemen, Depok: PT Rajagrafindo Persada 2014. 

 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

 Yogyakarta Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas 

 Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan  Kalijaga 

 2014. 

 

Handoko, T. Hani, Manajemen, edisi 2, Yogyakarta: BPFE- YOGYAKARTA 

2015. 

 

Indel, Manajemen Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Bimbingan 

 Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kulonprogo pada Kelompok 

 Bimbingan  Ibadah Haji (KBIH) Tahun 2017, Skripsi,  Yogyakarta: 

Fakultas Dakwah  dan Komunikasi UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

 

Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian, Pengembangan, 

 Pendidikan, dan Pelatihan, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: 

 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019. 

 

Kementerian Sosial,  Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga   

Kesejahteraan Sosial Anak, 2011 

 

Listyawati, Andayani, Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan  Milik 

Perorangan, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2008), hlm. 23-24. 

 

Maharani , Dyah dan Rosilawati, Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian  

Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai di Kantor  Kecamatan  Serang 

Kota Serang, Jurnal Eco-Buss, Volume 1,  Nomor 2, 2018.   

 

Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangan Dalam Islam,  k 

 Jurnal  Psikoislamedia, Vol.  1, No. 1, 2016. 

 

Rahayu , Dwi, Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk 

 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Lembaga  Kesejahteraan 

Sosial  Anak (LKSA) Putri ‘Aisyiyah Kabupaten  Semarang, Skripsi, 

Semarang: Fakultas Hukum  Universitas  Negeri Semarang, 2017. 



98 
 

 

 

Rizal, Said Muhammad dan Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan dan 

 Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai, Jurnal Ilmiah 

 Magister Manajemen, Volume 2 Nomor 1, 2019. 

 

Rohmatin , Afifatur, Strategi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya 

 Manusia di LAZNAS Nurul Hayat, Skripsi, Surabaya: Fakultas 

 Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,  2019. 

 

Sandewan , Fadli, Pengawasan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan 

 Banggai Kabupaten Banggai Laut, e jurnal katalogis, Volume 5,  Nomor 

4, 2017. 

 

Siagian, Sondang P, Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2003 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2018. 

 

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia 

 (Konsep dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik),

 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. 

 

Sutinah, Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

 di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Dialektika, Vol. 13 No. 1, 2018. 

 

Sutrisno, Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana, 2009. 

 

Ulwati , Nuri, Manajemen Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah  Yatim 

Di Bandar Lampung, Skripsi, Lampung: Fakultas Dakwah dan  Komunikasi 

UIN Raden Intang, 2017. 

 

Wahjono, Sentot Imam, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: 

 Penerbit Salemba Empat, 2015. 

 

Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa‟i, Dasar-Dasar Manajemen, Medan: 

 Perdana Publishing, 2016. 

 

Sumber Internet: 

 

https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga- kesejahteraan-

 sosial-anak-lksa-93, Dinas Sosial Kabupaten  Buleleng, 2018. 

 

https://indonesia.go.id/profil/agama, Portal Informasi Indonesia, 2020. 

 

https://senyumkita.com/portfolio/panti-asuhan-mafaza,Yayasan Senyum Kita. 

  

https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-%09kesejahteraan-
https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-%09kesejahteraan-
https://indonesia.go.id/profil/agama
https://senyumkita.com/portfolio/panti-asuhan-mafaza,Yayasan

	MANAJEMEN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PANTIASUHAN YATIM DAN DHUAFA MAFAZA UMBULHARJO,WARUNGBOTO, KOTA YOGYAKARTATAHUN 2020-2021
	PENGESAHAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masala
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Kajian Pustaka
	F. Kerangka Teori
	G. Metode Penelitian
	6. Teknik Uji Keabsahan Data
	H. Sistematika Pembahasan
	BAB IVPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA

