
 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena 

melalui pendidikan seseorang dapat menggali bakat yang ada pada dirinya guna 

mengembangkan seluruh potensi dalam membentuk kepribadian anak didik. Salah 

satu pendidikan yang berperan penting dalam kehidupan manusia adalah 

pendidikan akhlak, karena pendidikan akhlak mengajarkan bagaimana anak didik 

bertingkah laku yang baik berdasarkan akidah Islam serta ketauhidannya kepada 

Allah SWT. Hal ini juga penting bahwa pendidikan akhlak memberi tuntutan yang 

kaitannya dengan ibadah kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. 

Allah berfirman seraya mendidik hamba-hamba-Nya yang beriman seraya 

memerintahkan kepada mereka untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari 

yang mungkar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

 

� اُْ�ِرَ�ْت �ِ�	��ِس َ
�ُْ�ُرْوَن ِ��ْ�َ�ْ�ُرْوِف َوَ
ْ	َ�ْوَن َ�ِن ٍ 
ْم َ�ْ�َر اُ��ُ	ْ�ُ

ِ ۗ َوَ�ْو ٰاَ�َن اَْھُل اْ�ِ�ٰ
ِب َ�َ��َن َ�ْ�ًرا ��ُ�ْم ۗ ِ�ْ	ُ�ُم  اْ�ُ�ْ	َ�ِر َوُ
ْؤِ�ُ	ْوَن ِ��ّ'ٰ

                                                                       ٰ,ِ+ُ*ْونَ اْ�ُ�ْؤِ�ُ	ْوَن َواَْ�َ(ُرُھُم ا�ْ 

Terjemahnya: 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, 

namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (Qur’an 

3:110). 
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Islam mengajarkan bahwa, anak yang lahir ke dunia mempunyai hak-hak 

tertentu yang harus ditunaikan oleh orangtuanya sebagai pelaksana tanggung 

jawab mereka kepada Allah SWT untuk kelestarian keturunanya. Pendidikan 

terhadap setiap anak sangat diwajibkan bagi semua orang tua, agar anak dapat 

terkontrol dalam kehidupan sekarang. Dalam kehidupan keluarga, orangtua harus 

juga melatih anak untuk melakukan ibadah yang diajarkan dalam agama, yaitu 

praktek-praktek yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Di samping 

praktek ibadah, anak harus dibiasakan bereperilaku sopan, baik di dalam keluarga 

maupun kepada orang lain sesuai dengan ajaran akidah atau akhlak yang di 

ajarkan agama Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Swt: 

ِ ِۗان� ا�01ْرَك �َُظْ�ٌم  
1ِْرْك ِ��ّ'ُٰ �3 2َ	َ�ُ�َوِاْذ �7ََل �ُْ*ٰ�ُن 2ِْ�ِ	5ٖ َوُھَو َ�ِ�ُظ5ٗ ٰ

 َ�ِظْ�مٌ 

Terjemahnya: 

“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Qur’an 31:13) 
 

 Setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri, namun tidak semua 

anak dapat hidup dan diasuh oleh orangtuanya disebabkan beberapa faktor 

misalnya dalam hal orang tua sudah tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, 

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir maka pengasuhan beralih ke pengasuhan alternatif. 

 Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti 

atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-

pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif dapat di 
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lakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (quarian ship) atau 

pengangkatan anak dan pada pilihan terkahir adalah pengasuhan berbasis 

residential (lembaga kesejahateraan sosial anak/panti asuhan). Tujuan dari 

pengasuhan alternatif adalah melalui panti asuhan harus diprioritaskan untuk 

menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, 

kelekatan (attaxment), dan permanensi melalui keluarga pengganti. 

 Salah satu lembaga yang peka sosial terhadap ketelantaran anak yatim 

piatu adalah lembaga yang berlokasi tidak jauh dari pasar baruga Kota Kendari  

berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang. Lahan pantai asuhan diwakafkan oleh 

para dermawantermasuk untuk pembangunannya. Pengelola pertama yaitu bapak 

Andis Assegaf dan ibu Miftahul Jannah. Namun saat ini telah digantikan oleh 

bapak Marlin SH, MH. Gosita (1998) menyatakan bahwa usaha-usaha 

kesejahteraan sosial ialah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan 

untuk mewujudkan, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan 

sosial anak. 

 Berdasarkan observasi awal peneliti di temukan fakta bahwa anak-anak 

yang berada di LKSA Al Ikhlas Baruga memiliki latar belakang keluarga yang 

hampir 90% anak yang orangtuanya tidak diketahui. Adapun jumlah anak-anak 

LKSA Al Ikhlas Baruga sebanyak 37 orang yaitu 22 anak laki-laki dan 15 anak 

perempuan. Usia anak-anak yang tinggal di panti juga berbeda-beda terdapat 14 

anak yang usianya (2-6 tahun). 10 anak (7-10 tahun). 3 anak (11-15 tahun). 4 anak 

(16-18 tahun) dan anak dewasa sebanyak 4 orang (19-29 tahun). (Baruga, 04 

Januari 2021). 
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Peneliti memilih Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas 

Baruga sebagai obyek penelitian karena lembaga ini belum pernah dijadikan objek 

peneliti lain dengan judul yang sama persis dengan peneliti saat ini.  serta 

bagaimana Implementasi  pendidikan Akhlakul Karimah di lembaga sebagai 

upaya untuk membentuk dan menanamkan akhlakul karimah pada anak asuh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus LKSA Al Ikhlas Baruga 

: 

(D.P, Sekretaris Panti, LKSA Al Ikhlas Baruga, 22 Januari 2021) bahwa 

sebagian dari anak asuh di LKSA Al Ikhlas Baruga datang dan 

mengemban masalah sosial sehingga memerlukan penanganan yang 

intensif, khususnya masalah pembinaan akhlak mereka. Masalah sosial 

yang di maksud antara lain adalah masalah-masalah yang sedang dialami 

oleh anak asuh seperti anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang 

dan perhatian orang tua karena sama sekali sudah tidak memiliki orang tua 

dan dilantarkan sejak bayi oleh orang tuanya sehingga mereka tidak 

mendapatkan perhatian yang berakibat pada kurangnya akhlak pada diri 

anak tersebut. Seperti mencuri dan berkelahi. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai akhlak yang masih kurang baik 

dari anak-anak asuh, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al 

Ikhlas Baruga juga memberikan pendidikan Formal (Umum) dan Non Formal 

(Ilmu Keagamaan Khusus) yang tidak hanya sebagai bekal pengetahuan mereka di 

masa depan namun juga diharapkan agar anak asuh memiliki budi pekerti yang 

baik. Sehingga anak asuh tetap memperoleh haknya yaitu memiliki kehidupan 

yang layak seperti halnya anak normal lainnya yang masih memiliki kedua orang 

tua dan merasakan hidup yang layak atau berkecukupan. 

Selain itu, LKSA Al Ikhlas Baruga memberikan bantuan (santunan) yang 

layak untuk segala kebutuhan hidup setiap anak asuh seperti pemenuhan pakaian 

dan makanan, pemenuhan kesehatan, pelayanan yang diberikan juga dalam bentuk 

kegiatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian pada anak asuh yang 
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mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan potensi yang ada di dalam diri anak 

yang sehingga mampu menjadi pribadi yang berdaya. Misalnya pembinaan aspek 

spiritual, pembinaan pengembangan potensi anak melalui pelatihan keterampilan 

mobiler,batako dan seni bela diri. Dan pembinaan aspek sosial, agar tidak 

kehilangan seperti keluarga, panti asuhan berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik pada anak dan menggantikan perananan keluarga bagi anak. 

Disamping memberikan pelayanan sosial yang berdasarkan profesi 

pekerjaan sosial, panti juga memberikan bantuan bidang agama, yang berbentuk 

pengajian Taman Pendidikan yang meliputi :Pendidikan Al Qur’an TPA dan 

Bimbingan Belajar.Dengan pelaksanaan pembinaan agama tersebut diharapkan 

nantinya anak asuh dapat menumbuhkan daya kerohaniaanya yang di dasarkan  

melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sehingga terwujud insan 

yang bertaqwa berakhlakul karim dan mandiri dan menjadikan LKSA Al-Ikhlas 

Baruga sebagai LKSA percontohan. Hal inilah yang menjadikan alasan peneliti 

untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Pendidikan Akhlakul 

Karimah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas Baruga. 

1.2. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

Implementasi Pendidikan Akhlakul Karimah Anak Usia 9-18 di LKSA Al-Ikhlas 

Baruga. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana Implementasi Pendidikan Akhlakul Karimah di LKSA 

Al Ikhlas Baruga? 
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1.3.2.  Bagaimana Akhlakul Karimah anak asuh di LKSA Al Ikhlas 

Baruga? 

1. 4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Akhlakul Karimah di 

LKSA Al Ikhlas Baruga. 

1.4.2. Untuk Mengetahui Akhlakul Karimah Anak asuh di LKSA Al-Ikhlas 

Baruga 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1.5.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

dan pemahaman penulis khususnya dalam mengetahui Implementasi 

Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Anak Di LKSA 

Al-Ikhlas Baruga. 

1.5.2. Manfaat praktis 

1.5.2.1. Bagi peneliti 

Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman 

dibidang Pendidikan Agama Islam serta menambah ilmu 

pengetahuan  dalam penerapan Pendidikan Akhlakul Karimah 

di LKSA Al-Ikhlas Baruga. 

1.5.2.2. Bagi LKSA Al Ikhlas Baruga 

a. Agar pihak yayasan senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu anak 

asuh dengan berbagai bentuk pembinaan khususnya 
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pembinaan Akhlak demi tercapainya tujuan pendidikan 

seutuhnya. 

b. Sebagai bahan masukan bagi LKSA Al Ikhlas Baruga 

agar selalu meningkatkan peran serta dalam pembinaan 

akhlakul karimah. 

1.5.2.3. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memotivasi 

masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial dan 

Pendidikan Agama Islam terhadap Panti Asuhan terutama anak 

Panti Asuhan di  Baruga, Sulawesi Tenggara. 

1.5.2.4. Bagi Mahasiswa 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana berpikir 

ilmiah untuk dapat memahami secara kritis mengenai 

kehidupan anak Panti Asuhan 

1.6. Definisi Operasional 

1.6.1. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

implementasi diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. 

Dalam penelitian ini, Implementasi yang dimaksud adalah 

Implementasi yang bermuara pada aktivitas, adanya aksi, 

tindakan atau mekanisme suatu sistem Pendidikan Akhlakul 

Karimah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al 

Ikhlas Baruga 
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1.6.2. Pendidikan  

  Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin 

agar terbentuknya pribadi yang seutuhnya. Dalam penelitian ini, 

pendidikan yang dimaksud adalah usaha pembinaan dan 

pembiasaan akhlak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA) agar terbentuknya pribadi-pribadi  anak asuh yang 

berakhlak mulia. 

 1.6.3.  Akhlakul Karimah 

   Dari segi etimologi akhlak berasal dari bahasa Arab al-

akhlak bentuk jamak dari khuluk artinya perangai.  Pengertian lain, 

(akhlak karimah) ialah sebagi tingkah laku yang terpuji 

(mahmudah) juga bisa dinamakan (fadilah). Akhlakul karimah 

yang di maksud dalam penelitian ini ialah  perilaku terpuji yang 

berupa sopan santun anak asuh terhadap pengurus lembaga, adab 

belajar di LKSA, perilaku hidup bersih, kemandirian, tolong 

menolong (al ta’awun). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud implementasi Pendidikan Akhlakul 

Karimah adalah usaha penerapan pembinaan mental spiritual/keagamaan, fisik, 

sosial, keterampilan, bimbingan belajar dan pembiasaan akhlakul karimah anak 

asuh di LKSA Al Ikhlas Baruga agar terbentuknya pribadi-pribadi anak asuh asuh 

yang berakhlak mulia seperti, sopan santun, perilaku hidup bersih, kemandirian, 

suka menolong (al-ta’awun). 

 


