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ABSTRAK

Oleh: Al Ummemi

Partisipasi Masyarakat dalam Menyantuni Anak Yatim
di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta dalam menanggulangi
suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut keberhasilan dan
kebutuhan orang banyak. Partisipasi bukan hanya sebatas pemikikiran atau
perasaan tetapi adalah sebuah tindakan.

Dan dalam ajaran Islam, agama yang di dalamnya mengandung tentang
kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan, Islam
memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang memuliakan anak
yatim, karena anak yatim sangat memerlukan partisipasi dan santunan dari orang-
orang yang dapat memberikan kebahagiaan terhadap pribadinya dengan jalan
memberi nafkah, pakaian, pendidikan dan sambutan dengan baik.

Hasil yang ingin dicapai dalam partisipasi masyarakat dalam menyantuni
anak yatim ini adalah terciptanya anak yatim yang berpendidikan dan mempunyai
suatu keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sehingga dia dapat mencari
nafkahnya sendiri ketika dia sudah dewasa.

Permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah
bagaimana partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim dan apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak
yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi
masyarakat dalam menyantuni anak yatim dan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim di Desa
Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data
yang penulis teliti yakni menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
atau responden yang diamati.

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data, maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyantuni anak yatim
di Desa Sungai Jalau masih kurang maksimal.

Adapun faktor yang yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam
menyantuni anak yatim kurang maksimal karena partisipasi masyarakat belum
memenuhi beberapa indikator. Karena masyarakat banyak yang salah mengartikan
partisipasi terhadap anak yatim karena bagi mereka partisipasi itu hanya dengan
materi saja. Dan masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak
anak yatim dalam Islam.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan sedalam syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MENYANTUNI ANAK YATIM DI DESA SUNGAI JALAU

KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”. Guna memenuhi

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Fakultas
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Sholawat dan salam penulis ucapkan untuk Nabi Junjungan Alam,

Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah bersusah payah dalam

menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini dan menuntun umat manusia
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mempertahankan agama islam yang benar ini dan senantiasa bersholawat hingga
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Melalui kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya akan kebaikan dan

besarnya bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik sisi moril dan

materil. Tanpa adanya orang-orang yang berjasa ini mungkin penulis tidak akan

mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan tidak akan terlupakan semua jasa-

jasa kalian semua yang tak terhingga.

Oleh karena itu, terlebih dahulu penulis mengucapkan terimakasih yang tak

terhingga kepada orang tua tercinta, Seorang sosok bagaikan Malaikat buat penulis
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yaitu Ayahanda Bustami dan Seorang bidadari penenang jiwa dan pelipur lara buat

penulis yaitu Ibunda Nurbaiti, yang telah bersusah payah dan tiada mengenang letih
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pengorbanan kalian dengan surga, ayah dan ibunda tersayang.

Selain faktor di atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga

tidak lepas dari dukungan dan bantuan serta do’a dari berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska
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serta pikiran beliau untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
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penulis dalam memberikan fasilitas berupa literature dalam menyelesaikan
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bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dan juga terimakasih
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