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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I Pendahuluan ini dibahas secara sistematis tentang tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus masalah, manfaat 

penelitian, dan penegasan istilah, dengan penjelasan sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anakkmerupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan. Anak sebagai 

generasi penerus bangsa yang berarti generasi yang dipersiapkan sebagai 

pemegang kendali masa depan suatu negara. Anak sebagai generasi pembangunan 

yakni generasi yang dijadikan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah amanah dan 

karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia yang seutuhnya” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 tahun 2002:1). 

Anak sebagai karunia Tuhan harus dijaga, dirawat, dan di didik  agar 

mampu menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, anak harus mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental, maupun sosial. Agar mampu memikul tanggung jawab tersebut 

dengan cara memberikan pendidikan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan 

non formal, maupun pendidikan informal. Dengan demikian, anak perlu 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 
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Pendidikan sebagai upaya membantu perkembangan jiwa anak baik lahir 

maupun batin, sifat kodratinya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan 

lebih baik. Pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

bertaqwaddan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud melalui 

pendidikan karakter. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003:3) 

Pendidikan karakter sangatlah penting bagi anak, kalangan pelajar atau 

lembaga pendidikan formal untuk membentuk generasi yang berkualitas. 

Dikarenakan, pendidikan karakter sebagai pondasi bangsa yang sangat penting 

dimiliki dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak. Pendidikan karakter 

merupakan hal yang dilakukan manusia sebagai upaya tindakan mendidik guna 

membentuk karakter dan melatih kemampuan diri menuju kearah hidup yang baik. 

Pendidikan karakter juga dijadikan sebagai misi utama guna mewujudkan visi 

pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005-2025.  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat (1) 

yang berbunyi “fakir miskin dan anak–anak terlantar di pelihara oleh negara”. 

Berdasarkan ketentuan di atas, pemerintah membuat tempat untuk menampung 
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anak-anakkterlantar yang disebut dengan panti asuhan. Panti asuhan sebagai suatu 

lembaga sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk membimbing dan 

melindungi anak yatim piatu, terlantar, dan kaum dhuafa. Sehingga mampu 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk pengembangann 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita-cita bangsa. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 

pasal 1 ayat (1) tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai 

masalah menyatakan bahwa anak yang mempunyai masalah adalah anak yang 

antara lain tidak mempunyai orang tua dannterlantar, anak terlantar, anak yang 

tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat. Dengan 

demikian, rumusan tujuan usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai 

masalah tersebut mengambarkan panti asuhan memiliki peran dalam mewujudkan 

apa yang diharapkan dan harus dihasilkan melalui penyelenggara program 

pendidikan karakter dalam panti asuhan.  

Panti Asuhan sebagai penyelenggara program pendidikan mempunyai 

tanggungjawab untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anak. Dalam panti 

asuhan anak di didik dan dibina. Dengan demikian, anak akan mengalami proses 

internalisasi, pembiasaan, dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya sehingga 

karakter anak terbentuk. Hal tersebut sangat penting karena bertujuan untuk 

mengarahkan anak agar terwujudnya generasi yang berkualitas.  

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo sebagai tempat untuk 

mengantarkan anak asuh membentuk karakter yang beriman dan berakhlak mulia, 

cerdas, kreatif, inovatif, mandiri serta mampu menjadi da’i bagi diri sendiri, 
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persyarikatan, agama, umat, dan agama. Pembentukan karakter anak sangat 

penting agar anak dapat menjadi manusia yang memiliki karakter sesuai dengan 

falsafat bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dengan demikian, panti asuhan Putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo memiliki peranan dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan karakter anak sesuai dengan visi penyelenggara panti asuhan. 

Seiring berkembangan ilmu, teknologi, komunikasi, dan arus globalisasi 

membawa dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan tak terkecuali dalam 

bidang pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan pengasuh panti asuhan putri 

Muhammadiyah Kota Probolinggo tanggal 1 Desember 2018, dijelaskan bahwa 

“karakter anak asuh Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo agak 

memudar”. Perlu adanya dorongan untuk menguatkan kembali penumbuhan 

karakter pada anak.  

Melihat permasalahan di atas, peranan panti asuhan dalam menumbuhkan 

nilai-nilai karakter perlu dimaksimalkan kembali agar dapat membina dan 

mengarahkan anak. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari proses 

pembentukan karakter generasi bangsa sehingga tercipta generasi yang 

berkarakter. Sehingga ketika karakter tersebut tumbuh pada anak, akan 

menjadikan diri sebagai pelaku yang baik pada perubahan hidupnya dan yang 

pada gilirannya akan menyumbangkannsuatu perubahan dalam tatanan sosial 

kemasyarakatan menjadi lebih baik danaadil. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota 

Probolinggo dalam Menumbuhkan Nilai – Nilai Karakter”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaiman peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo 

dalam menumbuhkan nilai–nilai karakter? 

2. Apa saja faktor pendudukung dan faktor penghambat peranan Panti Asuhan 

Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan nilai-nilai 

karakter? 

3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 

peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam 

menumbuhkan nilai-nilai karakter? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota 

Probolinggo dalam menumbuhkan nilai–nilai karakter; 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendudukung dan faktor penghambat peranan 

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam menumbuhkan 

nilai–nilai karakter; 

3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pelaksanaan peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo 

dalam menumbuhkan nilai–nilai karakter. 
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1.4 Fokus Masalah 

Fokus masalah digunakan agar tidak ada pembahasan yang melebar dari 

pembahasan masalah. Fokus masalah pada penelitian ini yakni, ada pada unsur 

peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam 

menumbuhkan nilai-nilai karakter religius dan mandiri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dibagi menjadi dua, yait manfaat secara teoretis 

dan manfaat praktis. Adapun manfaa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan 

serta membantu dalam perkembangan pemahaman tentang Peranan Panti Asuhan 

Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai 

Karakter. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai wadah untuk 

mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Serta, 

berguna dalam meningkatkan keterampilan berpikir terkait dengan 

penelitian Peranan Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo 

dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter. 

1.5.2.2 Bagi Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Probolinggo 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

Peranan Panti Asuhan dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter. 

 



7 

1.5.2.3 Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam memaksimalkan dan 

mengembangkan pendidikan karakter sebagai sarana membentuk generasi 

yang berkualitas. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah bertujuan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi. Maka istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

1.6.1 Peranan 

Menurut Soekanto (2015:211), peranan adalah menetapkan kesempatan 

yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang serta menetapkan yang 

diperbuat bagi masyarakat, karena peranan mengatur perilaku seseorang. Peranan 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menelah tindakan orang 

lain. Orang lain yang bersangkutan ini akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri 

dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. 

 

1.6.2 Panti Asuhan 

Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam 

pemenenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Sehingga mereka mampu 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat,ddan memadai untuk perkembangan 

kepribadian sesuai dengannyang diharapankan serta sebagai insan yang akan turut 

serta aktif dalam bidang pembangunan nasional  (Muslimah, 2016:2). 
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1.6.3 Menumbuhkan 

Menurut Heryadi (2017:3), mumbuhkan adalah suatu kebiasaan yang 

dilakukan secara teratur yang bertujuan agar peserta didik mampu berpikir teliti, 

jujur, kritis, dan tanggungjawab terhadap segala hal yang diperoleh.  

1.6.4 Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Inggris yakni character yang berarti watak, 

peran, sifat, huruf, dan akhlaq. Karakter terkait tentang tabiat seseorang yang 

menjadi kebiasaan bertingkah laku dalam suatu masyarakat, tabiat tersebut bisa 

baik atau buruk. Hal tersebut tergantung padaapembentukan karakterddalam 

lingkungannyaa (Silvia, 2013:5). 

1.6.5 Nilai-Nilai Karakter 

Penguatan karakter penerus bangsa dapat diwujudkan melalui gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) digulirkan sejak tahun 2016 yang menjadi 

salah satu program prioritas dalam nawacita. Berikut ini nilai utama Gerakan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter). 

a. Nilai religius, yakni mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha 

Esa. 

b. Nilai nasionalisme, yakni mencerminkan kecintaan terhada negara dan bangsa. 

c. Nilai mandiri, yakni mencerminkan sikap yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan segala pikiraan, waktu, dan tenaga. 

d. Nilai gotong royong, yakni mencerminkan tindakan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama dan menghargai semangat kerjasama. 

e. Nilai integritas, yakni mencerminkan perilakuu yang didasarkan pada  upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam hal komitmen 
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dalam kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral, pekerjaan, perkatasan, 

dan tindakan. 

1.6.6 Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk 

mengarahkan dan membina nilai-nilai sifat, kehidupan, watak, dan tabiat manusia 

sehingga dapat tertanam dalam pribadi manusia yang terwujud dalam kehidupan 

sehari-hari, dan dirasakan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa 

maupun negara. Sehingga hasil yang diharapkan menjadi manusia yang memiliki 

kepribadian utuh yang mencerminkan keharmonisan dan keselarasan baik dari 

berpikir (kecerdasan), rasa (kepedulian), raga (kebersihan dan kesehatan),kkarsa 

(kreativitasddan keahlian), serta olah hati (tanggunggjawabddankkejujuran), 

(Billah, 2016:256). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


