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Tidak dapat dipungkiri bahwa kl!majuan suatu negara dan bangsa tergantun!:l' 

pada kualitas sumber daya manusia atau lcbih dikcnal dengan singkatan SDM., 

manaka!a sumber daya manusia suatu bangsa tinggi maka dipa'>tikan negara tersebut 

akan dihargai oleh negaru-negura l;.1in senadu dengan pcrnyataan (Yacub, 1996) ·'Bangsa 

Jepang Lelah mum;ul sebagai saingan bcrat bagi Ameriku Sen at 

moneter, industri dan pcrdagangan. pada hal sumbcr duya alam (SDA) di m:geri 

matahari krbit itu tidak schcbat lndom:sia dan Amerika Scrikat". Hal ini 

mengindikasikan bahwa memang Jepang tcrsebut mcmpunyai sumbcr daya manus1a 

(SDM) yang tinggi schingga mcn(:.uJ1 pcrhitungan 1u.:gara yang lain 

Di s1si lain p~!rlu dikctuhui bahwa p.:ningkatan sumbcr duya manusia tcrscbut 

tidak terlepas dari aspek pendidikan, tanpa pendidikan hal mustahil sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan Bcrbicara mengenai pcndidikan, maka pcndidikan itu 

scndiri tidak tcrlepas dari pcndidikan yang sifalnya formal dan pendidikan non-fi.)m1al, 

lebih jauh ( Yacub, 1996) mengungkapkan bahwa; "Pcndidikan suatu ban gsa mesti 

melihat ketiga senna pcndidikan yang ada yaitu (I) pcndidikan dalam kcluarga, (2) 

pcndidikan di sckolah formal dan (:I) p~:ndidikan dalam masyarakat dan tcrdapat 

kekompakan ketiga sentra terscbut''. 



Berbicara mengenai keluarga sebagai salah satu scntra pendidikan, maka panti 

asuhan yang menampung serta memelihara anak-anak yatim piatu merupakan sentra 

pendidikan bagi anak-anak yang berada di bawah pcngelolaan panti itu sendjri. Di 

sebabkan karena banyaknya anak-anak yang tinggal di panti asuhan sebagai sentra 

pendidikan keluargu, maka panti tersebut harus dimencj atau yang lebih sering disebut 

dengan dikelola dengan baik dan optimal schingga tercupai pembinaan pcndidikan anak 

sesuai dengan tujuan yang tclah di rencanakan scbclumnya. 

Dikatakan panti asuhan harus dikelola/dimenej dcngan 

sendiri dibutuhkan dalam segala lini kchidupan, mului dari mengelolu l~mbuga yang 

bersifat fonnal sampai pada lembaga yang bersifat non-fonnal, dari lembaga yang 

mempunyai cakupan besar sampai pada lembaga yang hanya mcmpunyai cakupan kccil 

sckalipun tcnyat <~ mcrnhutuhkun manaj~;mcn . tkmikian jugu kirany.- hagi Panti /\suh:111 

Putcra Muhammudiyah Cabang !Vkdan, s~bagai st:nlra pcndiJikan kduarga. 

Panti Asuhun Put~r::t Muhammadiyah Cabaog Mcdan, yang rncngclolu dan 

mernbimbing anak yatim piatu scrta anak-anak yang bt.:rasal dari kduarga lidak mampu, 

mempunyai tanggung j awab dan tugas yang amat besar dalam rangka rncmbina dan 

mcndidik generasi yang cerdas sebagai pemimpin bangsa dan negara ini pada masa 

mcndatang. 

Di samping itu JUga para p~n~urus atau pcngdola Panti Asuhan Putcra 

Muhammadiyah Cabang Mcdan 1ni, berkcwajibun untuk mempersiapkan sumbcr daya 



manusia yang berkualitas atau handal pada masa rnendatang dengan melakukan 

pembinaan/pendidikan secara berkelanj lit an. 

Pt::mbinaan atau pcndidikan pada masa anak-anak, merupakan hal yang amat 

penting sehab pada masa anak-anak apa yang pernah dirasakan akan ia ingat sampai 

kapanpun. Disamping itu juga pada masa anak~anak sifat mencontoh, penanyalingin 

tahu, penggembira, jujur dan lain sebagainya pada masa anak·anak sangat dominan 

sekali berkembang. Discbabkan pada masa anak-anak mempunyai keunikan-keunikan 

sifat masing-masing, maka para orang tua asuh yang dalam hal ini pengurus panlt 

asuhan harus sedapat mungkin untuk merencanakan pola pembinaan pendidikan yang 

baik dan benar bagi sl!orang anak. 

Mcngingat bcgitu banyaknya beban dan tanggung yang haru~ dirikul okh para 

pengurus panti asuhan khususnya r-:ngurus utuu pcngclola Panli i\suhun l'ttlcru 

Muhammadiyah Cabang Medan maka tidak ada pilihan, sclain mencrapkan manajcmcn 

secara profesiona\ dalam mengelolanya, dikatakan harus mencrapkan manajemen dalam 

mengc\ula panti tcrsebut Hal ini discbabkan karcna. manajcmt::n itu scndiri sccara gans 

bcsamya mempunyai empat fungsi pokok yaitu: 

I. Planning (pert:ncanaan) 

2. Organizing(pengorganisasian) 

3. Actuating (pelaksanaan) dan 

4. Controling (pcng\!valuasian) 
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Firdaus Naly ( 1987 : 5 ) mengungkapkan manajcmen mempunyai beberapa 

fungsi diantaranya: perencanaan (At-takhtith), pengorganisnsian (AI-Iuu::hin), 

penggerakan (At-taujih) dan pengawasan (Ar-ruqahah). 

Maka dengan diterapkannya manajcmcn dalam mengelola Panti Asuhan Putera 

Muhammadiyah Cabang Medan, secara otomatis lcmbaga atau panti tersebut akan 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggcrakan dan pengevahwsian terhadap 

an r dilakukan oleh panti tersebut sehingga segala tujuan dan program 

sebelum akan tcrcapai sccara etektif dan ctesien. namun jika tidok d•tcrap m 

manajemen tcrsebut dalam pengelolan panti asuhan ini, dikhawntirkan segala program 

dan rcncana yang telah disusun akan terbengkalai begitu saja, tcnnasuk dalam 

pembinaan anak usuh . 

Rcalita yang terjadi, menurut obscrvasi dan p~ngamatan pcncliti serm:ntara 

terhadap Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Cabang Medan terseb ut, belum 

diterapkannya manaj~m~n s~cara baik dan profesional. Ada hcbcrapa alasan mcngapa 

dikatnhan bclum ditcrapkannya manajcrm:n s~:car>l baik di l'unti 1\sulwn Putcra 

Muhamrnadiyah Cabang Mcdan ini; perlama para anak asuh yang dikdola di Panti 

J\suhan Putcra Muhammadiyah Cabang Mcdan ini, masih scdikit yang mcmpunyai 

pr~stasi belajar, di sckolah mcrcka masing-masing; kcdua para anak asuh kurang 

mempunyai rasa pcrcaya diri pada saat berintcraksi dengan anak-anak yang sebaya 

dengan mereka: dan yang kctiga para anak asuh yang tinggal di Panti t~rscbut terkesan 
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masih bclum mempunyai keterampihm hidup (l{(eski/1) dalam menyongsong hidup pada 

masa yang akan datang. 

Beranjak dari uraian-uraian yang tertera di atas pcnulis bcrkeinginan untuk 

mengadakan penelitian pada Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Cabang Medan yang 

berlokasi di Jalan Amatiun Gang Umanat Nomor 5 Kecamatan Medan Area Kota Medan 

tentang aplikasi dan penerapan manajemen yang dilakukan para pengurus dalam rangka 

pencapain tujuan dari Panti Asuhan Putra itu sendiri. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasa_rkan Jatar belakang yang dikcmukakan di alas, maka yang menjadi 

pennasalahan dalam penelitian ini, difokuskan pada hal-hal yang terseout di 

bawah ini: 

l. Manajemcn dan penerapan fungsinya di Panli Asuhan Putcra Muhammadiyah 

Cabang Medan 

2. Program kerja Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Cabang Medan 

J. Pengcmbangan interpersonal dan intcrapersonal anak usuh di Panti tersehut 

C P1.~1·tanyaan Pcnelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang mcnjadi pcrtanyaan umurn 

penditian ini adalah bagaimana scbcnarnya manajcmcn yang ditcrapkan Panti Asuhan 
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Putera Muhammadiyah Cabang Medan, dalam rangka pcmbinaan anak asuh, sedangkan 

secara khususnya pertanyaan penelitian ini adalah: 

I. Bagaimanakah manajemen dan penerapan fungsinya (perencanaan, pelaksanaan 

dan pengevaluasian) di Panti Asuhan Putera Muharnmudiyah Cahang Medan ?. 

2. Bagaimanakah pengembangan interpersonal dan intrapersonal unak asuh di 

Panti Asuhan Putcra Muhammadiyah Cahang Medan '1 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang rn~njadi tLrjuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

l. Untuk mcndeskripsikan manaJcmcn dan pcncrapan fung,sinya (pcn:ncanaun, 

pelaksanaan dan pengevaluasian) di !'anti Asuhan Putera Muhammadiyah 

Cabang tvkdan. 

1. Untuk mem.k:skripsikan pcngcmbungan intcr~rsonul dan intrapcrsonal anak 

asuh di Punti Asuhan Puwra Muhammadiyah Cabang Mcdan 

E. Kcgunaan P~nelitian 

Adapun yang rm.:njadi kcgunaan Julam pcnclitian ini adalah schagai hcrikut: 

Scbagai bahan masukan bagi pengurus Panti Asuhan Putera Muhammadiyah 

Cabang Mcdan, khususnyo tentang pcntingnya pcncmpan mana.icmcn yang baik. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Depsos (Dcpartcmcn Sosial). 
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3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lam, bilamana mempunyai objek garapan 

yang sama khususnya yang berkaitan tentang manajemen. 

4. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pcncliti scndiri dan para 

peminat manajemen pada umumnya. 

7 


