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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Secara bertahap, organisasi Muhammadiyah di Purwokerto tumbuh dan 

berkembang, terutama skala amal usahanya. Amal usaha Muhammadiyah di 

daerah Banyumas meliputi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial dan dakwah. Dalam 

bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah. Dalam bidang 

Sosial, Muhammadiyah daerah Banyumas melalui Majlis PKU telah berusaha 

memelihara anak yatim dengan membuka Panti Asuhan Anak Yatim dan ikut 

menjaga kesehatan masyarakat dengan membuka balai pengobatan/poliklinik. 

Sedangkan dalam bidang dakwah, Muhammadiyah mempergunakan 2 metode 

sekaligus, yakni metode bil-lisan dengan menyelenggarakan pengajian-pengajian 

dan metode bil-hal dengan melakukan usaha nyata serta keteladanan (Suwarno 

dan Kosasih, 2013: 132). 

Panti Asuhan didirikan atas dasar sebagian besar masyarakatnya hidup di 

bawah garis kemiskinan yang didalamnya juga banyak terdapat anak-anak yatim 

piatu dan anak-anak terlantar. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung 

jawab bersama, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 

34, disebutkan pada ayat 1 bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara 

oleh Negara. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa Negara 
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mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Pendidikan di dalam Panti Asuhan dilaksanakan untuk kepentingan semua 

anak asuh, baik pria maupun wanita. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Panti 

Asuhan sebagai pelaksana umat berperan melaksanakan amar ma’ruf nahi 

munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan 

lapangan yang dipilihnya, ialah masyarakat sebagai amal usaha Muhammadiyah.  

Semua program amal usaha Muhammadiyah bertujuan untuk memberikan 

pemahaman serta kesadaran menjadi bangsa yang mencintai tanah airnya. 

Penyantunan dan perbaikan kehidupan sebagaimana tersebut di atas mendorong 

dibentuknya Majlis PKO (Penolong Kesengsaraan Oemat), sekarang menjadi 

Majlis PKU (Pembina Kesejahteraan Umat). 

Seluruh amal usaha Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah itu tidak lain 

merupakan suatu manifestasi atau perwujudan pelaksanaan fungsi pembinaan. 

Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan yaitu untuk dijadikan sarana 

dan wahana Pendidikan dan Kesejahteraan sebagaimana ciri khas pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah ialah identitas Islam dengan 

mendasarkan diri pada ajaran Islam sejati bersumber dari Al Quran dan Sunnah 

Rasul (Suwarno dan Kosasih, 2013: 100-101). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat Al Ma’un ayat 1 dan 2 yaitu, 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik 

anak yatim. Dari maksud yang terkandung dalam Al Quran surat Al Ma’un 
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tersebut sudah semestinya bagi setiap muslim yang mampu untuk berkewajiban 

menyantuni anak yatim (Poespo Suwarno, 1995: 62). 

Di kota Purwokerto, terdapat Panti Asuhan yang merupakan salah satu 

perwujudan gerak amal usaha Muhammadiyah, khususnya di bidang Pendidikan, 

yaitu Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto. Peneliti 

memfokuskan penelitian pada Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto karena faktor alasan yang membuat peneliti lebih tertarik meneliti 

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto yaitu peneliti ingin mengetahui 

sebenarnya bagaimana pembinaan dan penyantunan terhadap anak asuh pada 

Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto di bidang dalam panti 

yang berupa pembinaan keagamaan dan kegiatan mengasah bakat yang hingga 

kini telah berhasil mencetak anak asuh menjadi seseorang yang memiliki peranan 

cukup baik dalam kehidupan masyarakat luas. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari awal mula 

berdiri hingga Perkembangan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto, juga pelaksanaan fungsi Pembinaan dalam panti yang berupa 

Keagamaan dan mengasah Bakat bagi seluruh anak asuhnya. Dalam hal ini 

penulis mengambil judul Perkembangan dan Pelaksanaan Fungsi Pembinaan 

Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut : 

1. Perkembangan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Tahun 

1992-2015; 

2. Pelaksanaan Fungsi Pembinaan dalam Panti Asuhan Putri Muhammadiyah 

Purwokerto Tahun 1992-2015; dan 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap : 

1. Perkembangan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Tahun 

1992-2015. 

2. Pelaksanaan Pembinaan dalam Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto Tahun 1992-2015. 

3. Faktor pendukung dan penghambat Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015. 

 

 

 

 

Perkembangan dan Pelaksanaan Fungsi..., Oktora Dwi Surya Santosa, FKIP UMP, 2015



5 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk 

mempelajari dan memahami kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada 

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Bagi Mahasiswa Prodi Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, dapat memberikan wawasan Pengetahuan Keagamaan dan 

Pelaksanaan Pembinaan dalam Panti Asuhan Putri Muhammadiyah 

Purwokerto. 

       2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto, dapat memberikan 

pemahaman tentang realitas atau cita-cita yang terkandung di dalamnya. 

b. Bagi masyarakat, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. 

 

E.  Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto 

sejauh pengamatan Penulis hingga sampai saat ini merupakan penelitian yang 

pertama kali dilakukan. Untuk itulah Penulis mencoba untuk mengungkap 

tentang Perkembangan dan Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Panti Asuhan Yatim 

Putri Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015. Namun, penelitian yang 
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berkaitan dengan Panti Asuhan pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, 

baik dari kalangan sejarawan maupun masyarakat umum. 

Sebagai perbandingan, terdapat penelitian sejenis di panti asuhan lain. 

Sebagai contoh : Eni Sumaida (2008) dengan judul Tinjauan Historis tentang 

Peran dan Fungsi Sosial Keagamaan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah 

Purwokerto (1932-2006), menyebutkan bahwa fungsi panti asuhan yaitu sebagai 

lembaga pengganti keluarga agar anak asuh dapat terpenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisik, mental maupun sosialnya sehingga memperoleh kesempatan 

yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan 

tuntunan ajaran agama islam. 

          Kemudian pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Musliman (2002) 

dengan judul Panti Asuhan Mandhanisiwi PKU Muhammadiyah Purbalingga 

(1960-2001), menyebutkan bahwa dalam Tuntunan Majelis PKU dalam 

Pengelolaan Panti Asuhan (t.t), menyebutkan bahwa fungsi pelayanan 

pendidikan panti asuhan yaitu untuk melindungi anak asuh dari gangguan fisik, 

ilmu pengetahuan maupun mental terhadap pengaruh luar. 

       Kemudian pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tukimun (2011) 

dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Disiplin Kerja 

terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

Satria Baturraden, menyebutkan bahwa sebuah penelitian pola pembinaan 

pengajaran terhadap anak yatim diperlukan faktor kualitas sumber daya manusia. 
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Untuk mendukung terwujudnya kinerja yang baik, maka diperlukan faktor 

kualitas sumber daya manusia agar panti tersebut tambah terjamin mutunya. 

Kemudian pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Diana 

Dewi (2004) dengan judul Pola Pembinaan Agama Islam terhadap Anak Yatim 

di Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto, menyebutkan bahwa sebuah 

penelitian pola pembinaan ajaran Islam terhadap anak yatim dengan tujuan 

membimbing dan mendidik mereka dengan pembinaan untuk membentuk serta 

mengembangkan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini untuk dapat 

tercapai tujuan yang diharapkan, khususnya bagi anak-anak yatim di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Purwokerto.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian diatas 

belum menyentuh ketiga masalah yang akan dibicarakan dalam penelitian ini. 

 

 

F.  Landasan Teori Dan Pendekatan 

     1. Landasan Teori 

  Departemen Sosial RI (1986: 3), mengemukakan bahwa Panti Asuhan 

adalah suatu lembaga usaha pembinaan kepada anak terlantar serta melaksanakan 

penyantunan dan pengentasan anak terlantar, menggantikan pelayanan pengganti 

perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan pendidikan pada 

anak asuh  sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi 

perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari 
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generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turun serta aktif di 

dalam bidang sosial masyarakat. Panti asuhan harus mempunyai unsur-unsur, 

yaitu  sarana pelayanan dan sarana usaha pelayanan; program pelayanan dan 

jenis-jenis pelayanan; tenaga pelaksana pelayanan; dan sarana dan fasilitas 

pelayanan. 

Berkaitan dengan peranan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto sebagai lembaga sosial, setiap lembaga merupakan hasil dari 

beberapa faktor sebagaimana warga satu sama lain mengadakan interaksi dan 

mengadakan pengaruh timbal balik. Panti asuhan sangatlah peka terhadap 

perubahan lingkungannya, terhadap nilai-nilai yang diberikan pada kelompoknya 

hingga penilaian masyarakat terhadap lembaga sosial tersebut. Peranan akan 

selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai, dengan demikian 

peranan suatu lembaga merupakan suatu rangkaian reaksi dan tindakan yang 

terorganisasi atau organized behaviour (Susanto, 1985: 231). 

        Dalam Tuntunan Majelis PKU dalam Pengelolaan Panti Asuhan (t.t), 

menyebutkan bahwa fungsi pelayanan pendidikan panti asuhan, yaitu 

mengembalikan kondisi baik fisik maupun mental sosial anak asuh kepada 

kondisi yang semestinya dimiliki oleh anak-anak pada umumnya; untuk 

melindungi anak asuh dari gangguan fisik, ilmu pengetahuan maupun mental 

terhadap pengaruh luar; membina anak asuh sesuai dengan tujuan dari pelayanan 

panti asuhan; mengembangkan sumber daya yang ada pada anak untuk diarahkan 

kepada peningkatan, baik dibidang kecerdasan, ketrampilan dan keahliannya 
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sebagai dasar bekal hidupnya kelak; dan menghindarkan timbulnya sebab-sebab 

yang dapat membawa anak asuh ke keadaan yang merusak dan kembali pada 

keadaan yang tidak menguntungkan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985: 1154), Yatim adalah anak 

yang beribu atau tidak berbapak (atau tidak beribu-bapak). Sebagian orang 

menggunakan istilah yatim untuk menyebutkan seorang anak yang bapaknya 

telah meninggal dunia, sedangkan piatu adalah untuk menyebut seorang anak 

yang ibunya telah meninggal dunia. Istilah yatim itu sendiri masih terbagi lagi 

menjadi tiga, antara lain yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal 

dunia; piatu adalah anak yang ibunya telah meninggal dunia; dan yatim piatu 

adalah anak yang bapak dan ibunya telah meninggal dunia. 

Menurut Khaldun (dalam Lauer 1993: 43), manusia adalah makhluk sosial 

yang pada hakekatnya bersifat sosial, pada kenyataan menunjukkan bahwa 

untuk menolong dirinya sendiri membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang 

secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki sifat 

ketergantungan untuk hidup bersama-sama dan berkelompok guna membentuk 

dan membina suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah 

tertentu dalam waktu yang relatif lama dengan dilengkapi norma-norma yang 

mengatur kehidupannya. 

 Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Purwokerto diharapkan selalu peka 

terhadap perkembangan-perkembangan di area lingkungannya. Sistem 
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pendidikan yang maju memiliki peran sebagai unsur terpenting dalam 

perkembangan putri yang sedang dalam pembinaan, karena putri panti tidak 

akan bisa berkreasi dan menghasilkan sesuatu tanpa ada dasar pembinaan. 

Esensi dari pembinaan itu sendiri sebenarnya ialah pengalihan (transmisi) 

ilmu pengetahuan, teknik, ide-ide, spirit, dan estetika dari generasi yang lebih 

tua kepada generasi yang lebih muda. Sejarah dari ilmu-ilmu kemanusiaan erat 

sekali hubungannya dengan pembinaan, bahkan dipergunakan untuk 

kepentingan pendidikan. Yang diperlukan bagi pendidikan umum untuk 

mengembangkan pribadi seseorang agar dapat tumbuh harmonis dan seimbang  

(Sjamsudin, 2007: 275-276). 

Pembinaan di dalam panti ialah pengembangan yang sifatnya untuk 

mengasah bakat (potensi) anak asuh sesuai dengan minat anak asuh itu sendiri. 

Setiap individu patut mendapat kesempatan untuk berkreasi. Kreativitas tidak 

selalu berarti membuat barang-barang (objek-objek) yang bagus dan menarik 

dalam seni keindahan, tetapi juga tercakup pengertian penemuan (invention) 

cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia 

(Sjamsudin, 2007: 280). 

 

2. Pendekatan 

Pendekatan merupakan suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan 

kajian dalam sebuah studi atau penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. 
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Pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis 

pelaksanaan fungsi pembinaan di dalam panti asuhan putri dan pendekatan 

psikologis ialah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kondisi anak 

asuh setelah pembinaan di dalam panti asuhan putri. Pendekatan-pendekatan 

yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat membantu mengungkapkan situasi 

dan kondisi dari awal berdirinya Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto dan perkembangannya hingga saat ini, serta pelaksanaan fungsi 

pembinaan pada Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto.  

 

G.  Metode Penelitian 

Dalam rangka merekonstruksi peristiwa sejarah yang sudah ada dan 

peninggalannya, maka sebuah penelitian harus dilakukan dengan analis kritis. 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian sejarah karena di dalamnya terdapat 

unsur manusia, ruang, dan waktu.  

Metode penelitian sejarah adalah suatu cara seorang sejarawan mendekati 

objek penelitiannya dengan langkah-langkah yang terstruktur. Sehingga akan 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang bersejarah. Kedudukan 

data sejarah sangat penting sebab tanpa data, sejarah tidak akan mungkin ditulis 

(no data, no history). Data telah menjadi sebuah harga mati bagi para peneliti 

(sejarawan peneliti) untuk mengungkap suatu fenomena bersejarah dari 

peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.  
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Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi, oleh karena itu akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Heuristik, yaitu langkah pencarian atau pengumpulan data berupa jejak-jejak 

sejarah dengan cara : 

a. Mengadakan penelitian arsip, surat-surat penting ataupun dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Panti Asuhan Yatim 

Putri Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Melakukan pengumpulan data sejarah lisan, melalui  wawancara dengan 

para tokoh-tokoh yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung atau mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam 

penelitian ini dengan melacak sumber-sumber tertulis (bahan-bahan 

dokumenter) serta sumber-sumber lisan (informan). Pelacakan terhadap 

sumber-sumber tertulis difokuskan pada bahan-bahan dokumenter yang 

dikeluarkan asli oleh Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto. 

Bahan dokumenter tersebut adalah arsip Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi struktur organisasi, tata tertib, 

syarat penerimaan anak asuh, data sumber dana panti, data sarana dan 

prasarana panti putri. Pelacakan terhadap sumber lisan dilakukan melalui 

serangkaian wawancara dengan sejumlah informan, yakni para tokoh yang 

masih aktif menduduki kepengurusan panti putri, tokoh yang pernah 

menduduki kepengurusan panti putri dan perwakilan anak panti putri. 
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Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan-

pertanyaan dan diupayakan berlangsung dengan suasana informal yang akrab 

serta terbuka. 

2. Kritik atau Verifikasi, yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Penulis 

menempuh langkah ini setelah mendapatkan sumber-sumber data dengan 

cukup memadai. Langkah ini dilakukan penulis untuk memilih sumber-

sumber data yang paling penting dan relevan. Kritik ekstern dilakukan untuk 

menguji otentitas (keaslian) suatu sumber agar mendapatkan sumber yang 

sungguh-sungguh asli dan bukannya tiruan ataupun palsu. Keotentikan 

diperoleh melalui jawaban terhadap tiga hal, yaitu adakah sumber itu memang 

sumber yang dikehendaki; adakah sumber asli atau turunan; dan adakah 

sumber itu utuh atau telah berubah-ubah (Priyadi, 2013: 120). Kritik internal 

yang dilakukan bertujuan untuk menguji makna isi sumber. Di dalam 

penelitian ini, kritik ekstern untuk sumber lisan dilakukan dengan cara 

mengamati raut muka, tata bahasa dan keseriusan informan ketika menjawab, 

sedangkan kritik intern untuk sumber lisan dilakukan dengan cara 

membandingkan jawaban dari para informan. Adapun kritik ekstern untuk 

sumber tertulis dilakukan dengan cara mengamati bentuk ejaan dan kondisi 

arsip berdasarkan tahun pembuatannya, sedangkan kritik intern untuk sumber 

tertulis dilakukan dengan membandingkan antara satu sumber dengan sumber 

yang lainnya. 
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3. Interpretasi, yaitu usaha dari sejarawan untuk menggabungkan fakta-fakta 

sejarah yang telah dipilih menurut hubungan kronologis dan sebab akibat 

(kausalitas). Pada tahapan ini penulis akan melakukan interpretasi sumber 

agar mendapatkan sumber yang urut waktu (kronologis) sehingga siap untuk 

disusun menjadi tulisan sejarah. Langkah ini penulis lakukan agar fakta-fakta 

yang sudah diperoleh akan menampilkan jaringan antar fakta, kemudian 

dianalisis untuk menyusun bagaimana perkembangan, peran hingga proses 

yang terjadi pada Panti Asuhan Putri Purwokerto sehingga fakta yang satu 

akan menjelaskan kedudukan fakta yang lain (saling bersinergi). 

4. Historiografi, yaitu penulis menyusun rekonstruksi tertulis mengenai 

Perkembangan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto sesuai 

dengan yang sebagaimana dikisahkan. Di sini, sejarah dipandang semata-mata 

sebagai suatu cerita sejarah sebagaimana dikisahkan secara tertulis. Adapun 

historiografi di dalam penelitian ini mengacu pada perkembangan panti 

asuhan yatim putri Muhammadiyah Purwokerto tahun 1992-2015; 

pelaksanaan fungsi pembinaan dalam panti asuhan putri Muhammadiyah 

Purwokerto tahun 1992-2015; dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

panti asuhan yatim putri Muhammadiyah Purwokerto tahun 1992-2015 

(Priyadi, 2013: 122-123). 

H.  Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Antara bab 

yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 
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berkaitan. Masing-masing bab terdiri dalam sub bab, untuk mempermudah 

pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut, 

Bab pertama memuat Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Landasan Teori dan Pendekatan, Metode Penelitian dan Sistematika Penyajian. 

Bab dua memuat Perkembangan Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah Purwokerto, yang meliputi Berdirinya Panti Asuhan Putri 

Muhammadiyah Purwokerto, Syarat-Syarat Penerimaan Anak Asuh, Struktur 

Organisasi, Tata Tertib, Sarana dan Prasarana, dan Sumber Dana Panti. 

Bab tiga memuat  Perkembangan Pembinaan Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015, yang meliputi Perkembangan 

Pembinaan Panti Putri, Perkembangan Materi di bidang Keagamaan dan 

Perkembangan Materi di bidang Ketrampilan. 

        Bab empat memuat Faktor Pendukung Dan Penghambat Panti Asuhan 

Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Tahun 1992-2015, yang meliputi 

Faktor Pendukung dan Penghambat Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto Periode 1992-2004, Faktor Pendukung dan Penghambat Panti 

Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Periode 2004-2008, Faktor 

Pendukung dan Penghambat Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah 

Purwokerto Periode 2008-2013 dan Faktor Pendukung dan Penghambat Panti 

Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah Purwokerto Periode 2013-2015. 

Bab lima memuat penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-Saran. 
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