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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Peranan Panti Asuhan 

a. Pengertian peranan 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu 

sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 

berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus 

berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada    

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 

2002: 268-269). 

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan 

atau role adalah: 

1). Aspek dinamis dari kedudukan 

2). Perangkat hak-hak dan kewajiban 

3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan 

4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, 

merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 
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masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 

tiga hal, yaitu : 

1). peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan   

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

2). membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan 

peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

3). peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu      

yang penting  bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono 

Soekanto, 2002 : 246). 

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada  

individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu : 

1). bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila 

struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya 

2). peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-

individu yang oleh masyarakat dianggap mampu 

melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan 

menpunyai hasrat untuk melaksanakannya 

3). dalam masyarakat kadang kala di jumpai  individu-individu 

yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana 
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diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya 

memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan 

pribadi yang terlalu banyak 

4). apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan 

peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan 

peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat 

betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. 

(Soerjono Soekanto, 2002 : 247). 

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan yaitu: 

a). Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang 

dalam manajemen 

b). Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

c). Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata 

d). Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya 

e). Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.  

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan 

kewajiban.  Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan 

untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena 

kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.  

Permasalahan yang dihadapi di sini adalah tentang permasalahan 

kemiskinan yang mengakibatkan perpecahan dalam keluarga dan 

permasalahan perekonomian dimana sebagai akibatnya adalah 
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keterlantaran anak serta kekurangan kasih sayang dan perhatian yang 

seharusnya diperoleh anak dari keluarganya. Sebagaimana kita ketahui 

keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang sangat 

mempangaruhi pertumbuhan dan perkembangan watak, mental, 

karakteristik atau kepribadian anak. 

Begitu pentingnya peranan keluarga dalam perkembangan dan 

pertumbuhan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar 

perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik 

dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan.  Sedangkan 

peranan Panti Asuhan adalah mencoba menggantikan fungsi keluarga 

yang telah gagal dan kehilangan peranannya sebagai pembentuk watak, 

mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, 

mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi 

seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan 

individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban 

dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Panti 

Asuhan berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Panti 

Asuhan untuk melakukan pemberdayaan anak terlantar melalui 

pendidikan nonformal. 
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b. Pengertian panti asuhan 

Panti Asuhan pada hakikatnya adalah lembaga sosial yang 

memiliki program pelayanan yang disediakan untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial 

terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak 

yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. 

Dalam pasal 55 (3) UU RI No.23 Tahun. 2002 dijelaskan bahwa 

kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak 

terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai 

pihak yang terkait. Panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau 

kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, 

piatu dan yatim piatu (W.J.S Poerwadarminta, 2002: 710). 

Maksud dari pendirian Panti Asuhan adalah untuk membantu dan 

sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun 

yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk memberikan rasa aman 

secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan 

bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka 

agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak 

bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat (Mochtar 

Shochib, 2006: 4). 

Tujuan Panti Asuhan adalah menjadikan anak mampu 

melaksanakan perintah agama, mengantarkan anak mulia dan mencapai 
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kemandirian dalam hidup dibidang ilmu dan ekonomi, menjadikan anak 

mampu menghadapi masalah secara arif dan bijaksana dan memberikan 

pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim dan miskin dengan 

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar kelak mereka mampu 

hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan 

dan pemenuhan kebutuhan anak di panti asuhan dimaksudkan agar anak 

dapat belajar dan berusaha mandiri serta tidak hanya menggantungkan 

diri tehadap orang lain setelah keluar dari panti asuhan. 

Berdasarkan pendapat diatas mengenai peranan panti asuhan 

dapat diaambil suatu kesimpulan bahwa peranan panti asuhan adalah 

memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial 

kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka 

kearah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan 

keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang 

hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga 

maupun masyarakat (Petunjuk teknis Pelaksanaan Penyantunan dan 

Pengentasan Anak Terlantar, 1986). 

Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta  sangat penting sekali, mengingat tujuan 

dari panti ini adalah memberikan pelayanan yang berdasarkan pada 

profesi Pekerja Sosial kepada anak asuh dengan cara membantu dan 

membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta 

kemampuan keterampilan kerja sehingga mereka menjadi anggota 
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masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik 

terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat. 

Pelayanan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta  bersifat kuratif, 

rehabilitatif, promotif dan development atau preventif. Berikut akan 

diuraikan satu per satu: 

1). Pelayanan kuratif dan rehabilitative  

Yaitu dengan mengikutsertakan anak dalam pemecahan 

masalahnya, terutama anak-anak yang sudah dapat diajak 

serta berunding, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat 

menerima dan ikut bertanggung jawab terhadap langkah-

langkah yang ditempuhnya. 

2). Pengembangan 

a). Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutunpelayanan dengan cara 

membentuk kelompok-kelompok antara anak asuh 

dan lingkungan sekitarnya. 

b). Pengembangan anak asuh bertujuan untuk menggali 

potensi anak semaksimal mungkin dan 

meningkatkan profesi anak. 

c). Mengembangkan sumber-sumber baik di dalam 

maupun di luar panti semaksimal mungkin dalam 

rangka pembangunan kesejahteraan sosial. 
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3). Upaya pencegahan 

Upaya pencegahan (preventif) yaitu berbagai upaya 

yang: 

a). Mencegah anak-anak asuh kembali ke kondisi 

semula yang tidak menentu 

b). Mencegah anak-anak lain untuk tidak memasuki 

kondisi terlantar 

Pola kegiatan pembinaan bagi anak yatim piatu dan terlantar yang 

dilaksanakan di Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sidoarum Moyudan Yogyakarta pada dasarnya meliputi : 

1). Pelayanan pemeliharaan 

Pelayanan pemeliharaan merupakan bentuk serangkaian 

kegiatan untuk memberikan fasilitas kebutuhan sehari-hari 

yang diperlukan oleh anak-anak asuh selama berada di Panti 

Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sidoarum 

Moyudan Yogyakarta. Fasilitas yang diberikan adalah wisma 

atau tempat tinggal, pelayanan makanan, minuman, 

pelayanan kesehatan, dengan adanya pelayanan pemeliharaan 

tersebut diharapkan kebutuhan mereka terpenuhi sehingga 

anak-anak asuh dapat berkonsentrasi penuh terhadap kegiatan 

belajar yang diberikan oleh instruktur (pemberian 

keterampilan). 
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2). Pendidikan fisik dan mental 

Pelayanan fisik, mental dan sosial merupakan 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan yang diikuti dengan kegiatan peningkatan iman 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak 

kegiatan-kegiatan lain selain pemberian keterampilan antara 

lain : olah raga, pidato dan pengajian. 

3). Pendidikan keterampilan    

Pendidikan keterampilan pada dasarnya merupakan 

suatu kemampuan untuk melakukan yang baik dan cermat 

dengan keahlian yang dimilikinya. Jadi yang dimaksud 

dengan pendidikan keterampilan adalah suatu usaha atau 

kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan 

keahlian anak yatim piatu dan terlantar sehingga mereka 

dapat mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Bidang 

keterampilan yang diberikan antara lain bengkel dan sablon. 

2. Tinjauan Pemberdayaan Anak Yatim Piatu dan Terlantar 

a. Pengertian pemberdayaan  

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi 

pembangunan sangatlah tepat untuk menggalakkan dinamika 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata 

“Pemberdayaan” mengesankan arti tangguh atau kuat (BKSN 2000:74): 

Menurut Rappaport (1985), Praktek yang berbasiskan 
pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang 
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dapat dinilai dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang 
mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri, sementara proses 
lainnya hanya memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber, dan 
alat-alat yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. 

 
Panti Asuhan sebagai perantara atau penyalur bagi anak terlantar 

dan lembaga lain yang membantu program pemberdayaan,  misalnya 

dalam membantu meningkatkan pendidikan anak asuh Panti Asuhan 

Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman 

Yogyakarta  melakukan pelatihan keterampilan bengkel dan sablon 

sudah disetujui antar pengurus Panti Asuhan dengan pemilik Konveksi 

dan bengkel.  

Dalam kamus Oxford English dijumpai kata “empower” yang 

mengandung dua arti yaitu (1) adalah memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain agar 

berdaya, dan (2) adalah upaya untuk memberikan kemampuan atau 

keberdayaan. Empower pada arti pertama merupakan kecenderungan 

primer dan makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan yang 

sekunder yang menekankan pada proses stimulus, mendorong atau 

memotivasi individu agar memiliki, melatih dan meningkatkan 

kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya melalui proses dialog, berupaya dan bekerja (Sukesi 

dalam Sugiarti, 2003: 187). 

Secara luas, istilah pemberdayaan sering disamakan dengan 

perolehan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari 

nafkah. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan 
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sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya 

untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada kegiatan politik, 

oleh karena itu pemberdayaan dapat bersifat individual sekaligus dapat 

kolektif (Sukesi  dalam Sugiarti, 2003: 188). 

Konsep pemberdayaan anak terlantar merupakan upaya 

membangun kemampuan anak terlantar. Upaya-upaya anak terlantar 

diarahkan pada tercapainya kesejahteraan anak terlantar melalui 

pelayanan sosial seperti pelatihan keterampilan, modal untuk kegiatan 

ekonomi, pendidikan non formal dan lain-lain. Sehingga anak dapat 

mandiri, menjadi baik dan menampilkan sikap dan perilaku yang benar 

sehingga bisa membawa diri di manapun mereka berada. Strategi 

pemberdayaan saat ini lebih bersifat mobilitas masyarakat untuk 

mempertahankan sumber atau bantuan pemerintah yang tujuannya 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan juga terpeliharanya 

harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya 

tatanan nilai budaya setempat. 

Pemberdayaan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi 

kepada komunitas secara kolektif, dan semua itu harus menjadi bagian 

dari aktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, 

manusia dan kemanusiaan yang menjadi tolak ukur normatife, 

struktural dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan 

yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di 
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dalam kehidupan keluarga masyarakat, lokal, regional, nasional maupun 

internasional. 

Berdasarkan pengertian di atas digunakan istilah pemberdayaan 

yang sering disamakan dengan perolehan kekuasaan dan akses terhadap 

sumber daya untuk mencari nafkah. Dengan adanya perberdayaan anak 

terlantar nantinya mereka dapat memiliki bekal keterampilan dan 

pendidikan yang berguna dalam kehidupannya. Terutama untuk 

memenuhi kebutuhannya sehingga anak terlantar menjadi berdaya atau 

tangguh bahkan dapat berguna bagi orang lain. 

Salah satu sebab adanya anak-anak terlantar yang tidak dapat 

melanjutkan sekolah ke jenjang tinggi adalah “drop out” atau masalah 

putus sekolah. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan 

kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu 

jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke 

jenjang pendidikan yang selanjutnya. 

Pendidikan luar sekolah ikut dalam pengembangan sumber daya 

manusia dinegeri ini. Banyak sudah yang dilakukan pendidikan luar 

sekolah dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi pekerjaan besar 

ini seakan-akan tak pernah terselesaikan. Seolah-olah pekerjaan ini 

seperti lingkaran yang berputar secara alami yang sudah terpola. 

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, 

diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau 

merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja 
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dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai 

tujuannya (Sudjana, 2004:78). 

Pendidikan luar sekolah adalah setiap usaha pelayanan pendidikan 

yang diselenggarakan di luar sistematis sekolah, berlangsung seumur 

hidup, dijalankan dengan sengaja, teraturdan terencana yang bertujuan 

untuk menagktualisasikan potensi manusia (sikap, tindak dan karya) 

sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar-

mengajar dan mamapu meningkatkan taraf hidupnya. Pendapat kedua 

pakar ini sama, intinya adalah bagaimana pendidikan luar sekolah 

memberdayakan masyarakat (Napitupulu, 1981:24). 

Pendidikan luar sekolah harus cerdas dalam membuat program 

untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah “people 

gaining an understanding of and control over sosial, economic, and/or 

political forces in order to improve their standing in 

society”(Kindervatter, 1979: 60). 

Demikian juga dikatakan, pendidikan luar sekolah sebagai 

pemberdaya adalah pendekatan pendidikan yang membuat siswa 

memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai sosial, ekonomi 

serta politis, melalui (1) latihan terus menerus mengenal semua aspek 

yang berhubungan dengan proses belajar, (2) mempelajari keahlian 

yang responsive terhadap kebutuhannya, (3) bekerjasama secara 

kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Apa yang 

dikatakan oleh pakar ini terfokus memberi kekuatan pada yang lemah, 
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agar dia mempunyai kekuatan dan berdaya dalam menghadapi 

permasalahan yang sedang ia hadapi. Akan tetapai pakar ini 

memberikan solusi yang sangat baik dalam memberdayakan yang 

mempunyai kelemahan-kelemahan itu (Engking H Soewarman,      

2005: 50). 

Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat 

seharusnya mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Antara program dan kebutuhan ada 

kesesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini “ NFE can be 

operationally defined assand organised structured and systematic 

learning service delivered outside the framework of formal school 

system to a specific group [s] of people for a specific objective, at low 

cost in terms of both time and resources” (Mambili, 2004:67). 

Sedangkan pendidikan luar sekolah adalah upaya terorganisasi 

dan sistematik untuk mendorong belajar, menyiapkan kondisi-kondisi 

dan menyediakan kegiatan-kegiatan melalui kondisi dan kegiatan 

belajar dapat terjadi. Begitu juga dengan pengembangan sumberdaya 

manusia dapat diartikan suatu proses belajar dan berlatih secara 

sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam 

dalam pekerjaanya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan 

tanggung jawab yang akan datang (Achmad S. Ruky, 2003: 228). 
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Pendapat dari dua pakar diatas mengenai belajar dapat disamakan 

dengan mengetahui sesuatu (learning how to know), atau belajar untuki 

memecahkan masalah (learning how to solve problem), melainkan yang 

lebih penting lagi adalah belajar untuk kemajuan kehidupan (learning 

how to be) yang didalamnya termasuk learning how to do, learning how 

to thing together. Pendidikan hendaknya diatur di kehidupan seseorang 

dapat dikatakan sendi atau sokoguru pengetahuan. 

Hubungan pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan dalam hal 

ini adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok 

masyarakat berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi 

dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri 

untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang, dengan 

memaknai belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat 

(learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan 

belajar menjadi seorang (learning to be) secara bersamaan dan 

berkesinambungan. 

b. Tujuan pemberdayaan dan tahapan pemberdayaan 

Model pembangunan alternatif yaitu melalui pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan 

proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan 

keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera. Partisipasi 

masyarakat merupakan kunci utama dan sebagai bagian dari model-

model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat itu 
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sendiri. Pemberdayaan masyarakat yaitu menitikberatkan pada 

komunitas sebagai suatu kesatuan, mengutamakan prakasa dan sumber 

daya setempat, sinergi antara sumber daya internal dan eksternal serta 

terintegrasinya masyarakat lokal dan nasional. Pemberdayaan tersebut 

diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam identifikasi 

kebutuhan mereka, kapasitas mengidentifikasi sumber daya dan peluang 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari 

pemberdayaan masyarakat antara lain : 

1). Membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 
yang mereka hadapi. 

2). Membentuk kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi 
permaslahan sendiri. 

3). Mengembangkan potensi yang masyarakat miliki  untuk 
mengelola sumber daya yang ada di sekitar. 

4). Melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu 
menciptakan peluang usaha dengan menggunakan potensi yang 
dimilik dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan 
taraf hidup warga masyarakat. 

 
Menurut Korten konsep pembangunan masyarakat melalui 

pembangunan alternatif (pemberdayaan) pada hakekatnya memiliki 

beberapa aspek sebagai berikut : (1) Keputusan dan inisiatif untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat di tingkal lokal, (2) Fokus 

utama adalah memperkuat  masyarakat miskin dalam mengawasi dan 

mengerahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

potensi daerah mereka sendiri, (3) Memiliki toleransi terhadap 

perbedaan dan mengakui arti penting pilihan nilai individu dan 

pembuatan keputusan yang telah terdistribusi, (4) Dalam rangka 



 

29 

 

pencapaian tujuan pembangunan sosial dilakukan melalui proses belajar 

sosial (sosial learning) dimana individu berinteraksi satu sama lain 

menembus batas-batas organisatoris dan dituntut oleh kesadaran kritis 

individual, (5) Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi 

yang mengatur diri sendiri (adanya unit-unit lokal) yang mengelola 

sendiri, (6) Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (actor) lokal dan 

unit-unit lokal yang mengelola sendiri untuk memperkuat pengawasan 

lokal yang mempunyai dasar luas atas sumber-sumber dan kemampuan 

lokal untuk mengelola sumber daya mereka (Moeljarto, 1987: 44). 

Melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan 

kompetensi yang harus dimiliki masyarakat yaitu, sebagai berikut: (1) 

mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, (2) mampu 

mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam skala 

prioritas, (3) mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat 

mencapai sasaran yang telah disetujui, dan (4) mampu bekerjasama 

dalam bertindak mencapai tujuan. Kompetensi-kompetensi tersebut 

merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat 

agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik 

dalam pembangunan sosial. 

Pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang 

memadai untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam 

pembangunan tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan 

difasilitasi. Berkaitan dengan hal ini, menjelaskan bahwa pemberdayaan 
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tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu 

untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh 

tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Berdasarkan pendapat 

Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, 

hingga mencapai status mandiri (Sumodiningrat, 2000: 27). 

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

berlangsung secara bertahap, yaitu: (1) tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang 

bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) 

tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau 

pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran di 

dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan 

intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif 

dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian 

(Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 68). 

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 

merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini 

pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat 

memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa 

yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada 

kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang 

diharapkan agar masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisinya. 
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Tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan, pengalaman 

dan keterampilan dapat berlangsung baik, demokratis, efektif dan 

efisien, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani 

proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang 

memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan jika 

telah menyadari akan pentingnya peningkatan kapasitas. Keadaan ini 

akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan penguasaan 

keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat 

hanya dapat berpartisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar 

menjadi pengikut/objek pembangunan saja, belum menjadi subjek 

pembangunan. 

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau 

peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang 

diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. 

Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam 

membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-

inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai 

tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan 

pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi 

seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau 

pemeran utama pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. 
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c. Kemampuan pelaku pemberdayaan 

Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi 

yang dialami oleh masyarakat dan ditandai kemampuan memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan 

daya, kekuatan atau kemampuan yang dimiliki. Daya, kekuatan atau 

kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, 

psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik-

material. Pencapaian tujuan tersebut tentu tidak semudah membalik 

telapak tangan, tetapi membutuhkan upaya dan kerja keras yang serius 

dari semua pihak yang dalam penelitian ini disebut sebagai pelaku 

pemberdayaan. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai 

motivator, mediator dan fasilitator yang baik. 

Era reformasi dan desentralisasi saat ini tuntutan terhadap pelaku 

pemberdayaan yang memiliki kemampuan yang memadai semakin 

menguat. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya 

pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan 

keterampilannya dalam mendesain program pemberdayaan. Lantas 

muncul pertanyaan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh 

pelaku pemberdayaan. Lima bentuk kemampuan yang dianggapnya 
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sangat relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan, yakni: (1) 

kemampuan untuk melihat peluang- peluang yang ada, (2) kemampuan 

untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap 

prioritas dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, 

(3) kemampuan mengidentifikasikan subjek- subjek yang mempunyai 

potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan, (4) 

kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan 

program-program yang diperuntukkan bagi kaum miskin dan (5) 

kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan 

sendiri. 

d. Ciri-ciri pemberdayaan 

Dalam hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan 

manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Gagasan yang 

terkandung dalam pembangunan masyarakat pada hakikatnya tidak 

sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pembangunan masyarakat 

merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka sehingga 

dapat mengatasi permasalahan sendiri. Selain bertujuan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat secara ideal pemberdayaan masyarakat juga 

mensyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas dan inisiatif dari 

masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada guna menciptakan 

peluang usaha. 
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Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya menawarkan 

suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada 

partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal dengan mengutamakan 

pendayagunaan potensi dan sumber daya yang ada dengan kreatifitas-

inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini maka 

masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan 

pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 

yang mereka lakukan. Hal ini mempunyai arti, menempatkan 

masyarakat sebagai actor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar 

menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas mengenai pemberdayaan 

dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah 

kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, 

organisasi atau komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya 

menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk 

memenuhi kebuthan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang 

diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan yang mempengaruhinya. 

3. Tinjauan Keterampilan Sablon 

a. Pengertian keterampilan 

Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang 

memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. 

Keterampilan bergerak dari yang sangat sederhana ke bidang yang 
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kompleks. Keterampilan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

psikomotor dan intelektual. Keterampilan psikomotor antara lain adalah 

menggergaji, mengecat tembok, menari, mengetik. Sedangkan 

keterampilan intelektual ialah memecahkan soal hitungan, melakukan 

penelitian, membuat kesimpulan dan sebagainya. Namun, ada 

keterampilan yang lebih menonjol unsur psikomotornya           

sedangkan keterampilan yang lain lebih menonjol unsur intelektualnya 

(Sudjana, 1996:17). 

Keterampilan merupakan mata pelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada anak asuh untuk terlibat dalam berbagai 

pengalaman apresiasi maupun pengalaman berkreasi untuk 

menghasilkan suatu produk berupa benda nyata yang bermanfaat 

langsung bagi kehidupan mereka. Dalam pelatihan keterampilan, anak 

asuh melakukan interaksi dengan benda-benda produk kerajinan dan 

teknologi yang ada di lingkungannya, dan kemudian berkreasi 

menciptakan berbagai produk kerajinan maupun produk teknologi, 

sehingga diperoleh pengalaman konseptual, pengalaman apresiatif dan 

pengalaman kreatif. Dalam hal ini, pembelajaran keterampilan 

dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah perilaku 

anak asuh cekat, cepat dan tepat melalui pembelajaran kerajinan, 

teknologi rekayasa dan teknologi pengolahan (Sudjana, 1996: 17). 

Perilaku terampil ini dibutuhkan dalam keterampilan hidup 

manusia di masyarakat. Melihat uraian tersebut, secara substansi bidang 
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keterampilan mengandung kinerja kerajinan dan teknologis. Istilah 

kerajinan berangkat dari kecakapan melaksanakan, mengolah dan 

menciptakan dengan dasar kinerja keterampilan psimotorik. Maka, 

keterampilan kerajinan berisi kerajinan tangan membuat benda pakai 

atau fungsional. Keterampilan teknologi terdiri dari teknologi rekayasa 

dan teknologi pengolahan. Teknologi rekayasa berisi keterampilan 

menguraikan dan menyusuri kembali hasil teknologi seperti otomotif, 

elektronika, ketukangan, maupun mesin. Keterampilan teknologi 

pengolahan yaitu keterampilan mengubah fungsi-fungsi, bentuk, sifat, 

kualitas bahan maupun perilaku objek. 

Pelatihan keterampilan sablon dan percetakan, dengan 

mendatangkan praktisi sablon atau percetakan ke panti asuhan dan 

mengajarkan ilmu mereka langsung kepada para anak asuh. Anak asuh 

bisa menyablon spanduk atau mencetak undangan untuk kegiatan panti 

asuhan, sehingga dana penyablonan atau pencetakan undangan bisa 

dialokasikan untuk pengembangan peralatan sablon atau percetakan.   

Sebenarnya hampir semua keterampilan terdiri atas kedua unsur 

tersebut. Keterampilan sama artinya dengan kecekatan yaitu 

kepandaian, kemahiran melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan 

benar.” Pengertian ini menunjukkan bahwa seseorang yang dapat 

melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah, tidak dapat dikatan 

terampil (Sumardjati, 2001: 2). 
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Demikian pula, jika seseorang dapat melakukan sesuatu dengan 

benar tetapi lambat, maka ia juga belum bisa dikatakan terampil. 

Menurut BKKBN (1998: 5) pengertian keterampilan yaitu: 

“kemampuan praktis dibidang tertentu dalam melakukan suatu kegiatan 

yang menghasilkan barang dan jasa yang diperoleh melalui proses 

pembelajaran.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan  adalah kemampuan praktis dan cekatan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan bakat yang dimilki dan 

diperoleh melalui proses belajar. 

       

B. Kerangka Berpikir 

Tujuan didirikannya Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta adalah untuk memberdayakan anak 

yatim piatu dan terlantar yang disebabkan putus sekolah karena ketiadaan biaya 

guna melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan diasuh di 

Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan 

Sleman Yogyakarta, diharapkan mereka dapat menjadi kader Bangsa yang 

berkualitas dan mandiri sehingga menjadi sumber daya manusia yang berguna. 

Selama anak yatim piatu dan terlantar berada Panti Asuhan Bina Amal Shaleh 

Amanah Klepu Sidoarum Moyudan Yogyakarta mereka diberikan bekal hidup 

berupa bimbingan-bimbingan, yang terdiri bimbingan keterampilan, bimbingan 
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sosial,dan bimbingan fisik. Bimbingan keterampilan yang diberikan Panti 

asuhan kepada anak asuhnya berupa keterampilan yang harus mereka pelajari 

agar mereka memiki bekal hidup di kemudian hari, bimbingan keterampilan ini 

misalnya keterampilan sablon dan keterampilan otomotif. Bimbingan fisik 

yang diberikan kepada anak-anak asuhnya agar mereka sehat jasmani maupun 

sehat rohani, bimbingan fisik ini dapat berupa kegiatan olah raga. Sedangkan 

untuk bimbingan sosial yang diberikan kepada anak asuhnya, berupa 

pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan pemenuhan kesehatan, agar hidup 

mereka lebih terjamin. 

Pentingnya pembekalan keterampilan bagi masyarakat pada umumnya 

telah mendapat pengakuan dari para pakar yang berkecimpung di dunia 

pendidikan. Penegasan tentang pentingnya kecakapan hidup dapat dilihat pada 

Pokok-Pokok Deklarasi Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan untuk semua 

yang menunjukkan adanya hak bagi setiap warga negara, baik anak-anak 

maupun orang dewasa, untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam 

mengikuti pendidikan kecakapan hidup, dan adanya kewajiban bagi setiap 

negara untuk menyediakan, memperbaiki, meningkatkan dan menjamin 

kualitas penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, terutama kecakapan 

hidup yang bersifat penting, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya 

secara merata. 

Anak asuh yang menerima keterampilan diharapkan mampu belajar 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diminatinya, dapat 

menumbuhkan kemandirian, dapat menghasilkan sebuah karya, memanfaatkan 
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pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

serta membantu orang lain yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka 

keterampilan sablon ini sangat penting dalam upaya peningkatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang 

peneliti untuk melihat peranan panti asuhan dalam program keterampilan 

terhadap keberfungsian sosial anak asuh. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan ke dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

PERANAN PANTI ASUHAN BINA AMAL        

SHALEH AMANAH  

 

Pemberdayaan melalui Keterampilan 

                      Sablon 
         

Faktor pendukung/penghambat pemberdayaan 

 

MANFAAT 

 Mampu memberdayakan anak-anak terlantar 

 Menggunakan keterampilan sebagai keahlian 

 Merubah pola hidup anak 

 

 

Anak-anak terlantar mampu memanfaatkan keterampilan sebagai bekal hidup 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apa peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak 

melalui keterampilan sablon?  

a. Apa saja peranan yang diberikan oleh panti asuhan kepada anak 

asuh? 

b. Bagaimana cara pengasuh dan penanggungjawab panti asuhan 

dalam melaksanakan peranannya? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Panti Asuhan ini yang melibatkan anak asuh 

dalam melaksanakan keterampilan sablon tersebut? 

a. Bagaimana perencanaan/persiapan yang dilakukan oleh Panti 

Asuhan? 

b. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Panti 

Asuhan? 

c. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Panti Asuhan? 

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pengurus 

Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak melalui 

Pelatihan sablon? 

a. Apakah faktor pendukung yang dihadapi pengurus Panti Asuhan 

Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan 
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Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak melalui 

Pelatihan sablon? 

b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi pengurus Panti 

Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak 

melalui Pelatihan sablon? 


