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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari perspektif Islam, anak adalah karunia sekaligus amanah Allah 

yang diberikan kepada orang tua. Sebagai karunia, kelahiran anak harus 

disyukuri sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. 

Sedangkan sebagai amanah, orang tua mempunyai tanggung jawab 

memelihara amanah itu.
1
 

Islam agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk agar manusia 

secara individual menjadi manusia yang baik, beradab, dan berkualitas, selalu 

berbuat baik sehingga mampu membangun masyarakat berdasarkan sebuah 

peradaban yang maju, sebuah tatanan kehidupan yang manusiawi, adil, jujur, 

bebas dari ancaman, penderitaan, dan berbagai kekhawatiran.
2
 

Melihat begitu pentingnya pendidikan agama,maka pembinaan akhlak 

merupakan salah satu usaha yang diharapkan dapat membentuk kepribadian 

muslim yang berbudi luhur, shaleh dan shalehah. Pembinaan akhlak ini dirasa 

semakin terasa diperlukan terutama dizaman modern ini dikarenakan 

perkembangan ilmu teknologi yang semakin berkembang memiliki pengaruh 

terhadap kehidupan remaja pada saat ini, terlebih masalah ekonomi yang 

sangat dominan membuat sebagian remaja harus bekerja keras untuk 
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menyambung hidup setiap harinya, tanpa anak-anak remaja ini berfikir untuk 

masa depannya dengan mengenyampingkan pendidikan terlebih lagi 

melupakan kewajiban utamanya di dunia yaitu beribadah kepada Allah SWT, 

karena pada dasarnya agama Islam dapat menstabilkan diri dan fikiran, dan 

agama dapat memberi perlindungan kepada umat muslim  terutama remaja 

yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT. 

Bimbingan dan penanaman nilai agama Islam khususnya kepada anak- 

anak dan remaja sangat diperlukan agar dalam melaksanaan suatu kewajiban 

umat Islam dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan 

agama Islam, fenomena di zaman yang moderenisasi seperti saat ini banyak 

remaja yang hanya mengetahui teknologi saja tanpa adanya bimbingan Islam 

terhadap anak-anak remaja, ekonomi adalah faktor utama dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan formal maupun pengetahuan agama Islam, rendahnya ilmu 

agama Islam yang diketahui remaja ditambah kurangnya motivasi dari orang 

tua membuat banyak kalangan remaja yang kurang bahkan tidak mengetahui 

ilmu agama Islam. 

Salah satu masalah yang dihadapi remaja saat ini adalah 

ketidakmampuan mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Penyebab 

masalah ini adalah ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-

anaknya akibat kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga anak usia remaja 

menjadi tidak dapat melanjutkan sekolahnya. 

Remaja putus sekolah pada saat ini termasuk salah satu komponen 

masyarakat yang cukup rentan karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan 
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berbagai permasalahan sosial seperti anak jalanan dan perilaku kriminal. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Panti sosial bina remaja pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya terhadap 

remaja putus sekolah yang berada diwilayah provinsi Riau. Pembinaan 

terhadap remaja yang dilaksanakan oleh panti sosial bina remaja pekanbaru 

merupakan proses bantuan secara terarah, terencana dan sistematis. 

Untuk mengatasi segala permasalahannya, mereka dibina di panti 

sosial bina remaja rumbai pekanbaru dengan berbagai bentuk pelayanan sosial 

yang diberikan. Salah satunya yaitu dengan memberikan materi pembinaan 

akhlak seperti, bimbingan sholat, bimbingan mengaji, belajar piqih, pelatihan 

kultum dan etika sosial yang dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan 

kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh remaja.
3
 Berangkat dari beberapa 

aspek dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “METODE PEMBINAAN AKHLAK REMAJA 

PUTUS SEKOLAH DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) 

“RUMBAI” PEKANBARU”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka penulis 

menjelaskan beberapa istilah : 

1. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan.
4
 

2. Pembinaan Akhlak adalah proses ajakan, membina, mendidik, 

mengarahkan, ceramah atau seruan  profesional yang dilakukan oleh para 

pembina dalam memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada individu 

lain atau orang lain yang dalam proses bimbingan disebut dengan audiens.
5
 

3. Panti Sosial 

Panti sosial adalah suatu wadah yang berfungsi untuk melayani, 

mengayomi dan mendidik semua anak dalam golongan usia tertentu 

dengan tujuan menjadikan anak putus sekolah mendapatkan pelayanan 

pendidikan umum dan agama. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana metode pembinaan akhlak remaja putus sekolah di panti sosial 

bina remaja (PSBR)  “Rumbai” Pekanbaru?” 
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D. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana metode pembinaan akhlak remaja 

putus sekolah di panti sosial bina remaja (PSBR)”Rumbai”  Pekanbaru 

Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Praktis 

a. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana (S.Sos) di 

fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

b. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

2) Kegunaan  Akademis 

a. Untuk bahan evaluasi pembina panti sosial dalam memberi metode 

akhlak terhadap remaja putus sekolah. 

b.  Sebagai bahan penelitian untuk mengetahui metode apa saja yang 

telah di berikan pembina panti sosial bina remaja 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah 

diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar 

pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI 

  Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

LAMPIRAN 


