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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan perubahan manusia secara terus menerus 

dalam meningkatkan kemajuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan 

nasional dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga indikator yang saling berkaitan antara 

lain ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Indikator yang menjadi fokus perhatian 

masyarakat saat ini adalah pada ranah pendidikan.   

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 

 

Pendidikan dalam kehidupan manusia diarahkan kepada perubahan tingkah 

laku dimana perubahan ini menyangkut kepada aspek pengetahuan maupun sikap 

manusia karena pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang 

ada. Seperti yang telah diketahui bahwa pendidikan ditempuh melalui tiga jalur 

pendidikan, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan 

informal. Dalam dokumen Laporan Bank Dunia yang berjudul Education, Sektor 

Policy Paper (World Bank, April 1980) dikemukakan bahwa pendidikan sebagai 

unsur sentral pembangunan mempunyai fungsi sebagai alat untuk meningkatkan 

kesadaran politik dan kesadaran sosial, meningkatkan jumlah pekerja terampil, 

dan meningkatkan sumber daya yang terlatih. Ketiga fungsi ini jelas tidak 

mungkin dapat dipikul oleh lembaga pendidikan yang bernama sekolah, oleh 
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karena itu harus ada alternatif yang memungkinkan untuk mencapai fungsi 

tersebut, yakni melalui pendidikan non formal. (Marzuki, 2010, hlm. 95-96).   

Pendidikan non formal merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis di 

luar sistem pendidikan sekolah yang memiliki tujuan untuk membantu peserta 

didik dan masyarakat untuk belajar tentang nilai-nilai, sikap, pengetahuan dan 

keterampilan fungsional yang dibutuhkan dalam mengaktualisasikan diri serta 

membangun masyarakat dan bangsa dengan berorientasi pada kemajuan 

kehidupan di masa depan. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa : 

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik.”  

 

Pendidikan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan 

lingkungannya, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat. 

Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada pendidikan dan 

permasalahannya tersebut antara lain adalah administrasi pemerintah daerah, 

demografi, geografi, sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, transportasi dan komunikasi. Salah satu dari masalah-masalah yang 

belum teratasi adalah pembinaan pendidikan luar sekolah (Properda, 2002, dalam 

Marzuki, 2010, hlm. 214). 

Pendidikan menjadi salah satu program dari pemberdayaan masyarakat. 

Kontribusi pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat dapat 

mengubah individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. Pendidikan non formal 

sebagai proses pemberdayaan mengandung pengertian luas, yaitu mencakup 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan 

lainnya untuk mampu hidup mandiri. Kindervatter (1979 : 13,  dalam Kamil, 2009, 

hlm. 54) menjelaskan bahwa peran pendidikan non formal sebagai proses 
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pemberdayaan yang mencakup peningkatan dan perubahan sumber daya manusia 

agar mampu membangun masyarakat dan lingkungannya.  

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal perlu 

dirancang melalui berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu : (1) 

Pendekatan yang berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat ; (2) Pendekatan 

dengan cara menggunakan dan menggali apa yang dimiliki masyarakat ; (3) Sikap 

yang diciptakan pada setiap orang agar percaya diri dan memiliki sikap mandiri ; 

(4) Pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan. 

(Kindervatter, dalam Kamil, 2009, hlm. 55). 

Menurut Fabian Januarius Kuwado dalam harian Kompas online terdapat pada 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.

Anak.Indonesia), menyatakan bahwa tahun 2012 menjadi tahun “kiamat” bagi 

anak Indonesia. Data akhir tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak  (Komnas 

PA) menunjukkan angka statistik yang memprihatinkan. Sebanyak 10.105.230 

anak Indonesia menjadi korban dan pelaku pelanggaran. Angka tersebut 

dikelompokkan pada 10 cluster, yaitu kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, 

narkoba, rokok, pembuangan bayi termasuk penelantaran, penculikan, 

perdagangan anak, pencandu pornografi dan seks bebas, anak menjadi korban 

bunuh diri, pernikahan dini, serta pekerja anak. Pada anak yang berhadapan 

dengan hukum, Komnas PA mencatat sebanyak 1.494 kasus dengan proporsi 

jumlah anak laki-laki sebagai pelaku sebanyak 1452 orang dan anak perempuan 

sebanyak 43 orang. Pada tahun 2012, terdapat tiga kasus anak di bawah delapan 

tahun yang menjadi perokok (baby smoker). Komnas PA mencatat 34 kasus anak-

anak jenjang SMP dan SMA anak kecanduan pornografi, baik dari ponsel atau 

internet. Pada kasus anak korban bunuh diri, Komnas PA mencatat pengaduan 31 

kasus bunuh diri pada anak dengan rentang usia 13 hingga 17 tahun. Penyebabnya 

karena putus cinta mendapat urutan pertama dengan 13 kasus, frustrasi 7 kasus, 

disharmoni keluarga 8 kasus, dan masalah sekolah 3 kasus. Dari kasus-kasus 

tersebut bukan hanya anak yang menjadi korban, melainkan menjadi pelakunya 

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun.2012.Kiamat.Anak.Indonesia
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juga. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan yang mereka miliki, 

terutama pendidikan karakternya. 

Dari kasus-kasus tersebut terjadi pada anak-anak di masa kini, pendidikan 

karakter menjadi sorotan masyarakat yang peduli pada pendidikan, terutama 

pendidikan karakter agamis. Karena memang, pendidikan umum saja tidak cukup 

untuk membangun generasi yang berkualitas. Dibutuhkan pendidikan karakter 

agamis dalam menciptakan penerus bangsa yang berintelektual tinggi, cerdas dan 

memiliki akhlak mulia serta budi pekerti yang berkualitas. Pendidikan karakter 

umumnya, dan pendidikan karakter agamis khususnya menjadi program 

pendidikan unggulan baik pada Lembaga Pendidikan Formal maupun Lembaga 

Pendidikan Non Formal. 

Salah satu Lembaga yang peduli pada pendidikan karakter, terutama karakter 

agamis adalah Rumah Zakat. Rumah Zakat merupakan lembaga swadaya 

masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan 

wakaf secara profesional dengan membuat program pendidikan, kesehatan, 

pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai sasaran dalam 

menyalurkan program tersebut. Sesuai dengan misi Rumah Zakat yaitu 

memfasilitasi kemandirian masyarakat dan mengoptimalkan seluruh aspek sumber 

daya melalui keunggulan insani, Rumah Zakat melaksanakan program-program 

pemberdayaan bagi masyarakat dengan mengembangkan empat rumpun program, 

yaitu senyum juara, senyum sehat, senyum lestari, dan senyum mandiri. Senyum 

juara merupakan program pada bidang pendidikan, senyum sehat merupakan 

program pada bidang kesehatan, senyum lestari merupakan program pada bidang 

lingkungan dan sosial, serta senyum mandiri merupakan program pada bidang 

ekonomi. Dari empat program tersebut, senyum juara yang memfokuskan pada 

bidang pendidikan dengan melaksanakan pembinaan yang bertujuan membina 

karakter agamis melalui program mentoring pada anak asuh Rumah Zakat 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berupaya untuk melakukan 

penelitian mengenai : Pembinaan Karakter Agamis melalui Program Mentoring 
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Anak Asuh di Rumah Zakat Integrated Community Development (ICD)  

Ujungberung Bandung?  

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 Dari kondisi yang diketahui penulis sebelumnya, maka teridentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Adanya program pemerintah dan lembaga pendidikan non formal dalam 

upaya memberikan pendidikan karakter melalui pembinaan orang tua, 

pembinaan anak, bantuan moril, pembiasaan dan keteladanan. 

2. Adanya proses pemberdayaan melalui pembinaan anak asuh di Rumah 

Zakat Integrated Community Development (ICD)  Ujungberung 

3. Adanya kasus kehilangan barang, anak asuh yang berkata tidak sopan serta 

anak asuh yang tidak peduli pada lingkungan sekitar ketika pembinaan 

berlangsung. Hal ini mengindikasikan karakter agamis anak yang lemah 

4. Pembinaan anak asuh bertujuan untuk membina karakter agamis pada anak 

asuh melalui program mentoring 

5. Metode yang digunakan dalam membina karakter adalah dengan metode 

ceramah, diskusi, pemberian pelajaran, pembiasaan hidup, keteladan, 

berbagi peran, mendalami diri sendiri dan lingkungan, simulasi, outbond 

dan lain-lainnya, semua dikemas dalam program mentoring. 

6. Selain diberikan pembinaan, anak asuh diberikan beasiswa pendidikan 

7. Masih kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pembinaan 

Berdasarkan masalah di atas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : Bagaimana upaya pembinaan karakter agamis melalui program 

mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated Community Development (ICD)  

Ujungberung Bandung? 

C. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dapat terurai sebagai berikut : 
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1. Bagaimana perencanaan pembinaan karakter agamis melalui program 

mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated Community Development 

(ICD)  Ujungberung Bandung? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan karakter agamis melalui 

program mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated Community 

Development (ICD)  Ujungberung Bandung? 

3. Bagaimana evaluasi kegiatan pembinaan karakter agamis melalui program 

mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated Community Development 

(ICD)  Ujungberung Bandung? 

4. Bagaimana karakter agamis pada anak asuh setelah mendapatkan 

pembinaan karakter agamis melalui program mentoring anak asuh di 

Rumah Zakat Integrated Community Development (ICD)  Ujungberung 

Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembinaan karakter agamis melalui 

program mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated Community 

Development (ICD)  Ujungberung Bandung 

2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembinaan karakter agamis 

melalui program mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated 

Community Development (ICD)  Ujungberung Bandung 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi kegiatan pembinaan karakter agamis 

melalui program mentoring anak asuh di Rumah Zakat Integrated 

Community Development (ICD)  Ujungberung Bandung 

4. Untuk mendeskripsikan hasil pada anak asuh setelah mendapatkan 

pembinaan karakter agamis melalui program mentoring anak asuh di 

Rumah Zakat Integrated Community Development (ICD)  Ujungberung 
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E. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak. Baik itu manfaat secara teoritis, maupun praktis. Manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis : 

1. Menambah keilmuan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat pada 

bidang pendidikan 

2. Menambah pengetahuan mengenai konsep pembinaan dalam 

menumbuhkan karakter agamis 

3. Sebagai referensi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga 

Pendidikan Non Formal dalam mengembangkan program 

pemberdayaan umumnya, dan pembinaan pada pendidikan karakter 

khususnya 

 

b. Secara praktis : 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori yang 

telah diperoleh 

2. Bagi masyarakat, dapat menjadi masukan dalam membina anak-anak 

berkarakter sebagai penerus bangsa yang berkualitas 

3. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Non Formal dalam 

mengembangkan program pemberdayaan melalui pendidikan 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat diperbaharui dan 

dikembangkan agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi  

F. Struktur Organisasi Skripsi 

 Untuk memudahkan pemahaman skripsi maka perlu dipaparkan sistematika 

penulisannya yang merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2014, 

hlm. 16-42) berikut sturktur organisasi skripsi:  
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 BAB I  Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Penelitian, 

Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi 

 BAB II Kajian Pustaka. Kajian Pustaka merupakan landasan teori dan 

gambaran umum mengenai dasar teori penelitian. Teori yang digunakan yaitu 

mengenai Konsep Pelaksanaan Kegiatan, Konsep Karakter, Konsep Pembinaan 

dan Pembinaan Karakter Agama Islam melalui Program Mentoring.  

BAB III Metode penelitian. Berisikan Lokasi dan Subjek Penelitian, Desain 

Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Proses 

Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas gambaran umun 

lokasi penelitian dan mencakup pembahasan hasil yang didapatkan dari 

pelaksanaan penelitian. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Berisikan simpulan, 

impilkasi dan rekomendasi sebagai penjelasan terakhir dan penelitian.   

 


