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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menanamkan moral dan 

ahklah yang tinggi, namun dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa 

masyarakat Indonesia melupakan karakter.
1
 Kondisi karakter bangsa 

Indonesia saat ini sebagian besar mengalami stagnasi, sehingga banyak yang 

melakukan tindakan kekerasan antar suku bangsa, dan antara satu sama yang 

lain saling menyalahkan dan menimbulkan permusuhan antar sesama. 

       Kondisi seperti ini hingga pada masa sekarang kita alami bersama, yaitu 

masa ilmu dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perkembanagn 

kehidupan manusia. Pola kehidupan pun semakain bergeser, dari pola yang 

bersahaja hingga pada pola yang semakin universal. Begitu juga dengan 

kehidupan remaja saat ini, mereka sering dihadapkan pada berbagai masalah 

yang sangat kompleks, seperti menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan  

moral mereka dalam praktik kehidupan baik di rumah, sekolah, maupun 

lingkunagn sekitarnya yang mengakibatkan timbulnya sejumlah efek negatif 

di masyarakat. Efek tersebut misalnya semakin maraknya penyimpangan di 

berbagai norma kehidupan, baik agama maupun sosial seperti tawuran, 

pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, dan penganiyaan, serta 

perbuatan moral lainnya.
2
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       Dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan 

karakter terpadu Maksudnya adalah, pendidikan karakter memandukan dan 

memaksimalkan kegiatan pada lingkup lingkungan keluarga), pendidikan 

formal di sekolah dan non formal di masyarakat. Dalam hal ini, waktu belajar 

peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan, agar peningkatan mutu hasil 

belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik.
3
 

Oleh karena itu pendidikan karakter juga penting di tanamkan sejak usia dini 

sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik dan dapat memimpin suatu 

bangsa yang adil. 

      Penanaman karakter sejak usia dini sangat di butuhkan karena nantinya 

jika sudah berhadapan dengan lingkungan sekitarnya, mereka akan terbiasa 

dengan dengan prilaku-prilaku yang baik dan sopan yang telah di tanamkan 

sejak usia kecil. Namun pada kenyataanya masyarakat pun memiliki peran 

yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak 

bangsa.
4
 Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya, yaitu 

menjadikan bangsa yang memiliki sifat prilaku yang baik dan  tidak hanya 

ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri “”Bangsa yang 

besar dapat dilihat dari karakter bangsa manusia itu sendiri.”
5
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       Pendidikan karakter sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah sebagai 

program utama. Kemendiknas dalam hal ini, telah merencenakan visi 

penerapan pendidikan karakter pada tahun 2010-2014. Penerapan pendidikan 

karakter  memerlukan pemahaman yang jelas tentang konsep pembentukan 

karakter (Character building) dan pendidikan karakter (Character Education) 

itu sendiri. Tanpa pijakan konsep yang jelas dan pemahaman yang 

komprehensif, visi ini bisa-bisa hanya sebatas retorika belaka.
6
 

       Karakter bangsa Indonesia sesuai dengan visi dari kemendiknas terdapat 

18 nilai karakter yang di tanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya 

membangun karakter bangsa seperti religius, jujur, toleransi, displin dan lain 

sebagainya.
7
 Aplikasinya diantaranya: (a) Sekolah: Apabila anak berada di 

sekolah maka, guru berperan dalam membina anak terutama dalam 

pendidikan agama khususnya pendidikan karakter sehingga anak dapat 

menunjukan karakter yang baik ketika mereka sedang belajar maka mereka 

akan menunjukan sikap yang baik dalam mengikuti pelajaran terdebut karena 

penanamakan karakter yang baik oleh guru sudah semaksimal mungkin. (b) 

Rumah: Apabila anak itu berada di rumah yang berperan penting adalah 

keluarganya atau yang paling penting adalah orang tuanya yang ada di rumah, 

jika anak berada di rumah maka seharusnya membantu orang tuanya dan 

memiliki karakter yag baik yang telah diajarkan dari sekolah dapat di 

laksanakan dengan baik di rumah yakni menghormati kedua orang tua dan 

bertutur kata yang baik dan sopan. (c) Masyarakat, di lingkungan masyarakat 

sangat berpengaruh dalam hal pergaulan namun, jika seorang anak teah 

                                                           
6
 Ibid, hal. 4 

7
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Ramaja Rosdakarya 2013). 

Cet. ke-2. hal. 7-8 



4 
 

dididik oleh orang tuanya sejak dini dengan akhlak yang baik maka dalam 

bermasyarakat dia akan menunjukan sikap dan prilaku yang baik dalam 

bermasyarakat.
8
 

       Pendidikan agama Islam yang diterapkan dengan baik dan tepat dalam 

proses pembelajarannya akan memberikan dampak yang baik pula pada 

peserta didiknya. Salah satunya adalah dapat berkembangnya pendidikan 

karakter peserta didik dalam kesehariannya. 

       Pendidikan karakter bukan hanya sekedar memberikan pengertian atau 

definisi-definisi tentang yang baik dan yang buruk, melainkan sebagai upaya 

mengubah sifat, watak, keperibadian, dan keadaan batin manusia sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan terpuji. Melalui pendidikan 

karakter ini, diharapkan dapat dilahirkan manusia yang memiliki kebebasan 

menentukan pilihannya, tanpa paksaan dan penuh tanggung tanggung jawab.                

Lembaga kesejahteraan sosial anak PCA Dau Kabupaten Malang merupakan 

lembaga yang di bawah oleh pimpinan cabang „aisyiyah kabupaten Malang, 

dimana di lembega tersebut memiliki santri yang berasal dari berbagai pulau 

dan memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga, dari dari pihak lembaga 

juga memberikan pelajaran tambahan khususnya tentang prilaku yang baik 

agar nantinya menjadi santri yang memiliki karakter yang baik untuk dirinya 

dan lingkungan sekitarnya. 

       Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengungkap bagaimana peran 

pengasuh lembaga kesejahteraan sosial anak  dalam pembentukan karakter 

anak itu sendiri. Mengingat di zaman yang serba modern ini pendidikan 
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karakter sudah mulai dilupakan dan menghilang, akibat  karakter anak akan 

hancur  sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti akan memberi judul, “Peran Pengasuh dalam 

Membentuk Karakter Santri di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

PCA Dau Kabupaten Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter santri di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 

PCA kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Bagaimanakah Peran pengasuh dalam membentuk karakter di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri PCA kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

3. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

karakter di lembaga kesejahteraan sosial anak Putri PCA kecamatan Dau 

Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasikan karakter santri dalam kehidupan sehari-hari di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri PCA kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

2. Mendiskripsikan peran pengasuh dalam membentuk karakter di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri PCA kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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3. Mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat proses 

pembentukan karakter di  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri PCA 

kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

 

D.  Manfaat Pelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharpkan dapat bermanfat kepada: 

1. Pengurus, sebagai bahan masukan pada LKSA untuk membentuk karakter 

santri yang baik dan berakhlak mulia, hal-hal yang penting dalam 

membentuk karakter santri 

2. Pengasuh, agar pengasuh LKSA dapat memahami karakter para santri, 

sehingga dapat memahami prilaku santri dalam kehidupan sehari-hari dan 

memberikan pengetahuan tentang pendidikan karakter. 

3. Santri, agar dapat memahami bahwa pendidikan karakter itu sangat 

penting untung di tanamkan dalam diri sendiri dan dapat di amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Peran 

       Peran dalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang dengan apa 

yang telah diberi tanggung jawab kepada seseorang tersebut dengan baik dan 

dapat mengahsilkan seseuatu yang diharapkan. Peran didasarkan pada 

(ketentuan) dah harapan yang baik untuk kedepannya agar lebih baik 
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sehingga apa yang di harapkanakan berjalan dengan baik.
9
 Peran dalam 

kamus besar bahasaIndonesia adalah hal yang di perbuat, tugas, hal yang 

besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.
10

 

       Kaitan dengan penelitian ini adalah peran pengasuh sangat berperan 

untuk membentuk karakter para santri yang ada di lembaga tersebut dengan 

baik agar kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri 

sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya.  

2. Pengasuh 

       Kata pengasuh berasal dari kata asuh yang berarti pembimbing, 

penanggung jawab ataupn wali.
11

 Pengetian pengasuh secara umum adalah 

orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan 

pendidikan anak, yang termaksud dalam pengertian ini adalah ayah, ibu, 

orang tua asuh, kakek, nenek, paman, bibi, kakak atau wali.
12

 

       Kaitan  denga penelitian ini adalah  pengasuhan dalam sebuah lembaga 

sosial yang mana lembaga merupakan tempat penampungan anak yatim 

piatu  dan mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. 

Peran lembaga tersebut sebagai tepat penampungan dan pengasuhan anak 

yatim merupakan investasi berharga yang akan menentukan nasib dan massa 

depan para anak yatim. Oleh karena itu, sistem kepengasuhan anak yatim 

yang baik dan benar juga sangat berpengaruh dalam menentukan nasib dan 

massa depan para anak yatim. 
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       Begitu juga dengan kesejahteraan seorang anak dalam kepengasuhan 

tidah hanya dilihat dari fisik semata, tetapi diukur secara mental. 

Kepengasuhan anak yang baik dan benar tidak hanya dilihat dari 

kesejahtraan anak tersebut tetapi, meningkatkan kebaikan dalam menambah 

wawasan ilmu pengetahuan yang luas. 

3. Karakter 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain.
13

 Dengan demikian karakter adalah sikap atau nilai yang baik 

untuk yang dalam diri sendiri agar dapat membedakan mana yang baik dan 

buruk. Sedangkan karakter merupakan nilai-nilai universal prilaku manusia 

yang meliputi seluru aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan 

Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan berbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat 

istiadat.
14

 

       Pendidikan karakter (character education)  dalam konteks sekarang 

sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara 

kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, 

maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, 

pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial 
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yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu betapa 

pentingnya pendidikan karakter.
15

 

       Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengungkap bahwa karakter 

yang dimiliki oleh para santri yang berada di lembaga kesejahteraan sosial 

anak PCA Dau memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda terutama 

dalam pembentukan karakter mengenai  relegius dan kejujuran karena dalam 

diri setiap orang harus memiliki perilaku yang baik dan jujur karena kedua 

perikau tersebut adalah kunci dimana setiap orang akan di percaya oleh 

orang lain. Oleh karenanya disini peran pengasuh sangat penting sekali 

dalam mendidik dan membimbing santrinya dalam membentuk watak dan 

perilaku yang baik sehingga para santri memiliki karaktr yang baik untuk 

dirinya maupun antar sesama manusia di sekitarnya. 

       Dengan demikian pendidikan karakter merupakan sifat alami seseorang 

dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan  dalam tindakan 

nyata melalui prilaku baik, jujur, tanggung jawab, hormat terhadap orang 

lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya.
16

 

4. Santri 

       Santri adalah orang menimbah ilmu pendidikan agama Islam di sebuah 

lembaga pondok pesantren, biasanya menetap di lembaga tersebut hingga 

pendidikannya selesai.
17

 

       Kaitan dengan penelitian ini maka santri yang ada di LKSA tesebut 

dimana mereka semua dari kalangan keluarga tidak mampu, sehingga 
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mereka semua di berikan fasilitas yang mencukupi untuk kebutuhan mereka, 

seperti: tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan juga di berikana 

pendidikan yang sesuai dengan jenjangnya dan diberikan materi-materi 

tambahan yang berkaitan dengan karakter sehingga para santri tidak dilihat 

dari kesejahteraan fisiknya namun mentalnya juga bagus, sehingga mereka 

juga memiliki karkater yang baik terhadap dirinya sendiri, sesama maupun 

lingkungan sekitarnya. 

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

       Menurut kamus besar bahasa Indonesia, panti asuhan atau lembaga 

kesejahteraan sosial anak diartikan sebagi rumah, tempat, atau kediaman 

yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, yatim 

piatu, dan juga termasuk anak terlanta.
18

 

       Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yaitu suatu 

lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar 

dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, 

memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi 

kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh 

kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan 

kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam 

bidang pembangunan nasional. 
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6. Sistematika Pembahsan  

       Pembahsanan yang akan di tulis dalam skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang masing-masing bab akan membahas permasalah yang 

sangat keterkkaitan antara satu sama yang lainnya. Dengan demikian maka 

ini kajian setiap bab dari skripsi sebagai berikut: 

BAB 1,  Berisi tentang pendahuluan, tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, maanfat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika penelitian 

BAB II, Kajian pustaka, peneliti akan mengkaji secara teoritis sesuai apa 

yang akan dibahas dalam judul skripsi. dengan demikian peneliti akan 

membahas kajian terdahulu yang terkait dengan pembahasannya serta teori 

dan dapat mengembangkannya. 

BAB III, Berisi tentang metode penelitian, yang didalamnya terdapat 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian , teknik 

pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV,  Pembahsan penelitian, bab ini peneliti akan membahas menganai 

hasil yang telah di teliti. 

BAB V,  Sebagai bab penutup, maka dalam bab ini berisikan mangenai 

kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan yang telah 

dibahas dan tentunya adalan menjawab pertanyaan dari pembahsan yang di 

angkat. Dan peneliti dapat menyimpulan dan memberikan saran-saran sesuai 

apa yang telah di simpulkan. 
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