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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mampu untuk

bertahan hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk dapat saling melengkapi satu

sama lain. Dengan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia akan

hidup bersama dengan yang lain menjadi satu kelompok. Satu kelompok manusia

yang mendiami suatu wilayah dan terjadi interaksi satu sama lain. Kelompok

manusia tersebut yang selanjutnya disebut masyarakat.

Masyarakat pesisir di Indonesia adalah masyarakat yang umumnya

memiliki tipikal terbuka. Sifat keterbukaannya ada pada dunia luar membuat celah

dan peluang bagi masuknya proses pendidikan dalam wujud pengaruh baik

ekonomi, budaya maupun kepercayaan dari luar yang datang silih berganti.

Dinamika kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas adalah berdagang

(pengusaha) dan nelayan membuka ruang bagi mereka untuk membangun relasi

dengan orang-orang luar. Relasi-relasi itulah yang membuka jalan bagi mereka

yang memiliki visi, misi dan tujuan tertentu dalam arus pendidikan. Namun

sayangnya pendidikan bagi masyarakat pesisir yang awalnya memberikan

dinamika positif bagi kemajuan berbagai bidang kehidupan, pada pekembangan

selanjutnya mengalami degradasi (kemunduran) seiring semakin marjinalnya

kehidupan masyarakat pesisir yang di kenal dengan the poorest of the poor.1

1 Asep Kurniawan, Pendidikan Masyarakat Pesisir. Kode Jurnal: jpperadaban islam
dd160085, 2016.
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Pembagian masyarakat itu sendiri bermacam-macam. Ada yang dibagi

berdasarkan wilayah yang didiami, suku, dan mata pencaharian. Pembagian

berdasarkan wilayah yang didiami seperti masyarakat kota (masyarakat yang

tinggal di Kota), masyarakat desa (masyarakat yang tinggal di Desa), masyarakat

pesisir (masyarakat yang tinggal di daerah pesisir). Pembagian masyarakat

berdasarkan suku seperti suku muna, suku bugis, suku bajo, dan lain-lain.

Pembagian masyarakat berdasarkan mata pencaharian seperti masyarakat

pedagang, petani, nelayan, dan lain-lain.

Masyarakat yang mempunyai kualitas pendidikan baik maka akan lebih

kreatif dan produktif sehingga lebih mudah beradaptasi dengan berbagai

perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selain itu mereka lebih mampu

mengendalikan perubahan ke arah yang baik dalam hidupnya. Oleh karena itu,

perubahan terus terjadi dengan membawa dampak pada berbagai perubahan dalam

setiap dimensi kehidupan, maka pendidikan harus berlangsung terus menerus.2

Perubahan zaman yang moderen dengan kecanggihan teknologi juga

membawa dampak yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Ada yang dapat

memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk hal yang baik, namun tidak

sedikit pula mereka yang hanyut dalam perubahan tersebut. Mereka hanyut karena

mereka tidak mampu mengendalikan arus perubahan.

Dalam mengendalikan arus perkembangan zaman yang terasa begitu cepat

maka diperlukan pendidikan. Terlebih lagi, kemajuan zaman lebih banyak

memberikan dampak pada sikap dan mental anak-anak. Banyaknya pergaulan

2 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan (Yokyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 233
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bebas, seks bebas, dan obat-obat terlarang yang sudah menjangkau ranah remaja

bahkan tak jarang anak-anak SD yang sudah mulai merokok dan melihat video-

video porno.

Untuk membentengi anak-anak agar tidak terbawa arus ke arah yang tidak

kita inginkan maka diperlukan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Pendidikan

Islam terus dilaksanakan sejak mereka dalam kandungan hingga mereka

meninggal. Dengan kualitas pendidikan Islam yang baik diharapkan mampu

menjadi benteng yang kokoh bagi anak-anak agar terhindar arus negatif dari

perkembangan zaman.

Sebagai orang tua, harus memantau pendidikan anak terutama pendidikan

Islam karena pendidikan Islam adalah pondasi dasar bagi manusia. Pendidikan

diartikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai

dengan kebutuhan.3

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan merupakan suatu proses yang

mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola

tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik.4

Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya

untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter),

pikiran intelektual, dan tubuh anak.5

Dari kedua pengertian tersebut sama-sama menyebut tingkah laku dan

budi pekerti, dengan kesimpulan bahwa dengan pendidikan diharapkan mampu

membentuk tingkah laku dan budi pekerti yang baik yang nantinya akan menjadi

3Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 10
4 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.

28
5 Abdul Khobir, Filsafat Ilmu Pendidikan Islam (Pekalongan: STAIN Press, 2011), h. 3-4
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bekal hidup bersosial dengan manusia yang lain. Ketika tingkah laku dan budi

pekerti dalam diri manusia itu baik maka dalam masyarakat dapat diterima dengan

baik pula.

Umat Islam perlu mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam hingga

membentuk perilaku dan budi pekerti yang Islami. Ketika berinteraksi dengan

sesama muslim maupun sesama manusia juga mampu melaksanakannya secara

Islami. Pendidikan yang mengajarkan tentang Islam itu sendiri lebih sering kita

kenal dengan pendidikan (PAI). Pendidikan Islam adalah bimbingan yang

dilakukan oleh seorang pendidik kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia

memiliki kepribadian muslim.6

Kepribadian muslim itu salah satunya mencakup akhlak, tingkah laku, atau

budi pekerti. Terdapat kesamaan antara pengertian pendidikan dan pendidikan

Islam, keduanya mempunyai tujuan pembentukan pola tingkah laku dan budi

pekerti yang baik. Hanya saja, baik dalam Islam adalah yang sesuai dengan

tuntunan ajaran Agama Islam. Pendidikan tersebut dimulai dengan interaksi

pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya.7 Dalam definisi ini tidak

diadakan perbedaan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid,

yang diutamakan ialah adanya hubungan yang erat antara individu dengan

masyarakat. Belajar adalah sosialisasi yang kontinyu. Awal manusia (anak)

memperoleh pendidikan adalah dari lingkungan baik lingkungan keluarga maupun

lingkunga masyarakat.

6 Nur Uhbiyati, Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2013), h. 19

7 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 10
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Keluarga yaitu satuan kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang sedikit banyak terorganisir

untuk mengadakan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat hidup harmonis

antara satu sama lain.8 Pendidikan di masyarakat merupakan suatu keharusan atau

kehadirannya, terutama dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta

praktik, yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dengan

berbegai penjelasan mengenai pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa

pendidikan Islam itu sangat penting lebih lagi bila dikaitkan dengan masyarakat.

Dengan banyaknya pembagian masyarakat maka pola pendidikan baik

pendidikan umum maupun pendidikan Islam yang terlaksana di lingkungan

keluarga maupun masyarakat berbeda-beda. .

Di lingkungan masyarakat terdapat beberapa lembaga dan organisasi sosial

yang dapat menunjang keberhasilan Pendidikan Agama Islam. Kalau di

lingkungan keluarga, pendidikan agama dilaksanakan secara internal yakni

melalui pengalaman hidup sehari-hari. Di lingkungan sekolah secara formal yakni

dengan sengaja, perencanaan yang matang dan terikat dengan peraturan-peraturan

tertentu. Maka di lingkungan masyarakat secara nonformal, yakni dilaksanakan

dengan sengaja akan tetapi tidak begitu terikat dengan peraturan dan syarat-syarat

tertentu.

Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang teratur

namun tidak mengikuti peraturan peraturan yang tetap dan kuat. Lembaga

8 Sanapian Faisal dan Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, -), h.
376)
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pendidikan nonformal diantaranya adalah Madrasah Diniyah, Majelis Ta’lim,

Taman Pendidikan Al-Quran, musabaqah tilawah Al-Quran dan sebagainya.

Taman Pendidikan Al-Quran merupakan institusi pendidikan nonformal

yang relatif baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Untuk itu upaya

pembinaan dan pengembangannya memerlukan penanganan serius dan terarah

pada pengelolaan serta standar lulusan yang terukur dan kualitatif.

Al-Quran merupakan bacaan istimewa dan pedoman hidup utama yang

harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di

kalangan anak-anak.

Dalam prespektif Pendidikan Islam, lingkungan dapat memberi pengaruh

positif atau negatif terhadap pertumbuhan jiwa dan kepribadian anak. Pengaruh

lingkungan yang dapat terjadi pada anak diantaranya adalah akhlak dan sikap

keberagamaannya. Mengingat besarnya pengaruh lingkungan terhadap

kepribadian dan watak anak. Maka dalam prespektif pendidikan islam, lingkungan

dapat mempengaruhi perkembangan fisiologis, psikiologis dan sosialkultural.

Tantangan yang sedang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini terutama

pada bidang pendidikan dan moral keagamaan antaralain meningkatnya angka

kebodohan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, diantaranya lemahnya perhatian orang tua dalam membimbing

anaknya secara langsung, khususnya dalam pengajaran baca tulis Al-Quran.

Lemahnya sistem pendidikan  agama pada jalur formal. Hal ini antaralain

disebabkan karena sempitnya jam pelajaran agama sementara bahan pengajaran

cukup luas.
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Adapun salah satu bentuk pendidikan nonformal adalah Taman Pendidikan

Al-Qur’an (TPQ). Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) adalah pendidikan untuk

baca dan menulis Al-Qur’an di kalangan anak-anak. Tujuan pengajaran adalah

merupakan salah satu aspek atau komponen dalam pendidikan yang harus

diperhatikan, karena pendidikan akan dikatakan berhasil apabila tujuan tersebut

dapat tercapai atau paling tidak mendekati target yang telah ditentukan.9

Kemampuan membaca Al-Qur’an  dengan baik dan benar merupakan

target dan sekaligus merupakan tujuan pokok dan perdana yang harus dicapai dan

sekaligus dimiliki oleh setiap para santri. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan

penerimaan anak setiap lembaga pendidikan Islam, kemampuan membaca Al-

Qur’an hendaknya dijadikan sebagai materi pertama dan utama, sedang materi-

materi lain sebagai penunjang. Materi penunjang juga penting, namun prioritas

kedua setelah membaca Al-Qur’an, sedangkan materi-materi penumjang baru

diberikan setelah para santri masuk ke program lanjutan. Dalam arti, materi

penunjang tersebut sebagai pendukung atau sebagai tambahan saja setelah materi

membaca Al-Qur’an tersebut.

Secara singkat tujuan utama pendirian dan pengembangan Taman

Pendidikan Al-Qur’an adalah memberantas buta huruf Al-Qur’an dan

mempersiapkan anak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar,

memupuk rasa cinta terhadap Al-Qur’an yang pada akhirnya juga mempersiapkan

anak untuk menempuh jenjang pendidikan agama (di madrasah) lebih lanjut.10

9 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007),
hal 134

10 Majelis Pembina TPQ Ma’arif, pedoman pengelolaan TPQ, (Tulungagung: LP
Ma’arif, 1993), hal. 4
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Secara lebih cermat perlu kita antisipasi bahwa setelah anak

menyelesaikan pendidikan dasarnya (terutama nanti setelah berjalan sistem

pendidikan dasar 9 tahun), maka hanya kecil sekali jumlah prosentasenya yang

akan melanjutkan mempelajari agama pada pendidikan di madrasah, apalagi di

pondok pesantren, padahal bekal pendidikan agama mereka sangat sedikit sekali,

hal ini akan menyebabkan terjadinya kekurangpahaman mereka terhadap ajaran

agamanya (terjadi pendangkalan pemahaman keagamaan), oleh sebab itulah maka

perlu dipersiapkan sedini mungkin di waktu anak masih berada di jenjang

pendidikan dasar secara bersamaan mereka juga kita bekali dengan kemampuan

membaca Al-Qur’an sekaligus juga memahami dasar-dasar agama yang paling

penting.

Tujuan penyelenggaraan TPQ dalam pandangan human adalah “untuk

menyiapkan anak didiknya agar menjadi generasi muda yang Qur’ani, yaitu

generasi yang mencintai Al-Qur’an, komitmen dengan Al-Qur’an dan menjadikan

Al-Qur’an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.”

Apabila mencermati rumusan tujuan penyelenggaraan TPQ di atas, maka

ia bisa dimasukkan kedalam kategori tujuan institusional yang berjangka panjang,

dan tampak sebagai penjabaran yang lebih kusus dari tujuan pendidikan nasional.

Bisa diperhatikan, bahwa titik pusat tujuan penyelenggaraan TPQ adalah

mendidik para santri menjadi manusia yang berkepribadian Qur’ani.

Salah satu masyarakat di Kabupaten Bombana yang sering mendapat

sorotan adalah masyarakat pesisir (sering juga dikenal dengan kampung pesisir).

Dengan adanya pendidikan nonformal yang bernuansa Islam dalam bentuk TPQ
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dapat menjadi penilaian bahwa persepsi masyarakat Desa Lora masih

memperdulikan pendidikan Islam. Namun, disisi lain ketika dinilai berdasarkan

sikap masyarakat pesisir yang tidak terlepas dengan sikap hura-hura, minum-

minuman keras maka masyarakat pesisir dianggap kurang begitu mementingkan

pendidikan Islam.

Banyaknya unsur-unsur mitos dan keyakinan yang berkembang di

masyarakat nelayan juga memperkuat penilaian tersebut. Lamanya mereka berada

di tengah laut untuk mencari ikan juga menyebabkan pengawasan anak-anak

mereka untuk mempelajari pendidikan Islam hanya dilakukan oleh seorang ibu.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap perkembangan akhlak dan ilmu

pengetahuan anak sangatlah minim.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik  untuk

membahas tentang “Presepsi Masyarakat Pesisir Tentang Pendidikan Islam Bagi

Anak Di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah:

Bagaimana Persepsi Masyarakat Pesisir Tentang Pendidikan Islam bagi anak di

Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah

penelitian ini sebagai berikut:
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1. Bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat pesisir di Desa Lora

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana?

2. Bagaimana persepsi masyarakat pesisir tentang pendidikan Islam non formal

bagi anak di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu kegiatan. Adapun

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kondisi keagamaan masyarakat pesisir di Desa Lora

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana.

b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat pesisir tentang pendidikan Islam non

formal bagi anak di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran tentang persepsi

pendidikan Islam pada masyarakat pesisir di Desa Lora Kecamatan

Mataoleo Kabupaten Bombana pada khususnya dan pada masyarakat

nelayan atau pesisir lain pada umumnya.
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2. Diharapkan juga dapat menjadi motivasi dalam mengembangkan metode

pendidikan Islam pada masyarakat pesisir di Desa Lora Kecamatan

Mataoleo Kabupaten Bombana .

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan kepada para pendidik dan orang tua dalam

pelaksanaan pendidikan Islam melalui jalur pendidikan  nonformal.

2. Memberikan manfaat dan sumbangsih bagi proses pelaksanaan dan

pengembangan pendidikan Islam terutama bagi penulis dan bagi

masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Persepsi masyarakat pesisir merupakan tanggapan atau pemahaman

masyarakat pesisir dalam melihat hakikat pendidikan Islam.

2. Pendidikan Islam bagi anak adalah pendidikan dan pembinaan yang

dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan pengarahan dan bimbingan

ilmu agama kepada anak melalui jalur nonformal.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara operasional judul ini adalah

Persepsi masyarakat pesisir tentang pendidikan Islam bagi anak merupakan

pemahaman kelompok masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dalam

memandang hakekat pendidikan Islam yang sesungguhnya untuk memberikan

pengarahan dan bimbingan ilmu agama kepada anak melalui jalur nonformal.


