
BAB 1

PENDAHULU

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada

manusia melalaui Nabi Muhammad SAW sebagai Rosul.1 Dimana agama islam

itu lahir bersamaan dengan turunnya Al Qur’an 15 abad yang lalu.2Arti yang

dikandung dalam perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan,

penyerahan (diri ) dan kepatuhan. Orang muslim adalah orang yang menerima

petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti perintah illahi. Artinya,

seorang muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya,

menerima dan mematuhi kehendak dan petunjuk Tuhan.3

Islam memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-

benar memuliakan anak yatim, karena anak yatim sangat memerlukan orang yang

dapat memberikan kebahagiaan terhadap pribadinya dengan jalan memberi

nafkah, pakaian atau sambutan yang baik. Sebagaimana halnya bahwa mereka

memerlukan orang yang dapat memelihara harta mereka  dan dapat mengolah

harta mereka untuk menutup keperluan mereka di kala masih kecil  dan mereka

memperoleh  hasilnya dikala mereka sudah besar.

1 Abuddin Nata,Al Qur’an dan Hadist,(Jakarta:PT Raja Grapindo Persada1996), Cet-5,h.
24

2 Umar Sihab,MA.Kontekstualitas Al Qur’an,(Jakarta:PT Penamadani.2005),Cet-3,h. 81
3 Daud Muhammad Ali. Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia “(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),Cet.10



Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia

baligh.Batas seorang anak yang disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah

baligh dan menjadi dewasa.Didalam ajaran Islam, anak yatim tersebut  mendapat

perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih memiliki kedua

orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan

nasib mereka, berbuat baik kepada mereka, mengurus dan mengasuh mereka

sampai mereka baligh.4

Banyak anak yang ditinggalkan ayah atau ibunya bahkan yang

ditnggalkan keduanya.Padahal anak-anak ini sangat memerlukan orang yang

dapat memberikan mereka kasih sayang terhadap dirinya dan dapat memberikan

kebahagiaan terhadap pribadinya dengan jalan member nafkah, pakaian atau

sambutan bengan baik.Sebagaimana halnya bahwa mereka memerlukan kepada

orang yang dapat memelihara harta mereka, jika anak yatim tersebut memiliki

harta dan dapat mengolah harta mereka untuk menutup kepeluan mereka dikala

masih kecil dan mereka memperoleh buah atau hasinya ketika mereka sudah

besar.

Allah SWT menguji seseorang dengan ditempati anak yatim (apakah

mereka anak yatim dari pihak keluarga atau orang lain) untuk menanggung dan

menjamin kemaslahatan mereka.Jika orang itu bersabar mengahadapi mereka dan

berlaku kasih sayang serta melaksanakan hak-hak mereka, maka mereka akan

4Abdullah ahmad Qodiri Al-Ahdal.Tanggung Jawab dalam Islam,(Semarang,PT.Toha
Putra.1992),h.113



memperoleh pahala yang besar. Dan jika tidak rela dan berlaku kasar kepada

mereka, baik dengan ucapan atau memukul dan semacamnya tanpa mendidik

bahkan mengharamkan mereka makan dan minum atau memakan harta mereka

secara dholim, maka dia akan memberikan sanksi yang berat.5

Dan pemberdayaan terhadap anak yatim khususnya, ini sangatlah penting.

Karena bagi seorang anak, didikan seperti tindakan, pengarahan, bimbingan dan

pengarahan yang sempurna itu di dapatkan dari keluarga yang komplit. Karena

keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi seseorang dan orang tua

sebagai kuncinya.Pendidikan dalam  keluargaterutama berperan dalam

pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan

moral serta keterampilan sederhana. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai

proses sosialisasi berkelanjutan dengan tujuan mengantar anak menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa  serta berakhlak luhur dan sebagainya.

Islam memandang keluarga  bukan sekedar wadah interaksi sosial semata,

tetapi lembaga ini merupakan pranata yang mengemban fungsi didik. Dan

hubungan-hubungan interaksi dalam lingkungan anggota keluarga merupakan

pristiwa pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak dan

kepribadian mereka.6

Jadi bagi anak yatim maka masyarakat setempat adalah  yang

menggantikan peranan orang tua mereka yang telah tiada, walaupun itu bukan hal

5Ibid Hal 114
6 Muhammad Tholhah Hasan.Islam dan Masalah Sumber daya

manusia,(Jakarta:Lantabora Press,2005) h. 48-49



yang Mudah. Karena menurut Wardiman Djojonegoro keluarga merupakan solusi

yang praktis namun strategis terhadap berbagai persoalan anak yang tidak mudah

diatasi jika diserahkan sepenuhnya institusi  diluar keluarga.

Seperti penjelasan di atas, partisipasi masyarakat sangat berperan penting

dalam pemberdayaan anak yatim.Di dalam partisipasi, nilai-nilai kemanusiaan

tetap dijunjung tinggi. Artinya berpartisipasi tidak hanya berarti menyumbang

tenaga tanpa bayar, tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu “ikut

serta”. 7

Menurut Pasaribu dan Simandjuntak, bentuk-bentuk

partisipasi(sumbangan diberikan oleh orang/kelompok) yang berpartipasi adalah

sebagai berikut:

1. Partisipasi buah fikiran, adalah partisipasi yang dapat diberikan partisipan

dalam pertemuan dan lain sebagainya

2. Partisipasi tenaga, adalah partisipasi  yang diberikan partisipan dalam

berbagai kegiatan sebagai pertolongan bagi orang lain dan serbagainya

3. Partisipasi harta benda, adalah yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan

untuk perbaikan dan pertolongan bagi orang lain

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, adalah yang diberikan orang untuk

mendorong aneka ragam bentuk usaha

5. Partisipasi sosial, adalah yang diberikan orang sebagai tanda kedekatan hati8

7Josep Riwu Kaho,Ilmu Sosial Dasar,(Yokyakarta:Usaha Nasional,1986),h.349
8 Pasaribu dan Simandjuntak,Sosiologi Pembangunan,(Bandung:Tarsto.1982),h.247



Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, di Desa Sungai Jalau

terdapat terdapat 39 orang anak yatim.Dan sebagian besar anak yatim tersebut

bersal dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah. Setelah penulis

melakukan wawancara atau tanya jawab dengan sebagian keluarga yang

dirumahnya terdapat anak yatim yang berada di Desa Sungai

Jalau,adasebagianmasyarakat yang belum menunjukkan bentuk partisipasinya

terhadap anak yatim,tetapi sebagian masyarakat juga sudahada yang

memperhatikan anak yatim dengan memberi materi berupa uang dan pakaian. Ini

sudah merupakan partisipasi bentuk kepedulian terhadap mereka namun alangkah

lebih pentingnya mereka mendapat dikikan, arahan dan motivasi dari

masyarakat.Bahkan menjadikan mereka anak angkat layaknya anak sendiri.

Seperti yang dijelaskan di atas, dalam pemberdayaan anak yatim, hasil

yang ingin dicapai adalah tercipta anak yatim yang berpendidikan dan

mempunyai suatu keterampilan yang bermanfaat baginya sehingga dia dapat

mencari nafkahnya sendiri ketika dia sudah dewasa. Adapun berkenaan dengan

Surat An Nisaa’, yang merupakan  surat madaniyyah yang memiliki perhatian

yang besar dalam menetapkan ketentuan syariat (yang berkenaan dengan nasib

anak-anak yatim) yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang diserahi

tanggungjawab dalam masalah pemeliharaan harta anak yatim dan perlindungan

diri mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalanyang berkenaan dengan anak yatim

merupakanpersoalan alami  yang harus mendapat perhatian. Hal inimengingat,



bahwa posisi anak yatimdi dalam masyarakat sangat lemah.Maka haknya harus

diutamakan dan diprioritaskan daripada hak yang lainnya.9

Melihat fenomena dan gejala yang terjadi di masyarakat desa Sungai

Jalau itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih mendalam

yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Partisipasi

Masyarakat dalam Menyantuni Anak Yatim di Desa Sungai Jalau Kec.

Kampar Utara Kab. Kampar”

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat penelitian ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena masalah ini menyangkut

tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan anak yatim khususnya

dan judul ini cukup relevan dengan jurusan penulis yaitu Jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi

2. Adanya keinginginan yang kuat dari penulisuntuk  mengetahui bagaimana

kedudukan anak yatim dalam Islam dan bagaimana pula kedudukan anak

yatim di Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar

3. Penulis memilih judul ini berdasarkan pertimbangan dan kemampuan penulis

sendiri, karena menurut penulis penelitian ini terjangkau dari segi waktu,

tempat dan biaya (sarana dan prasarana)

9Syaikh Muhammad Al Madani.Masyarakat Ideal “ Dalam Persfekfif  Surat An
Nisaa’”,(Indonesia:Pustaka Azzam.2002), h.301.Cet-1



C. Penegasan istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahamantentang istilah-

istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis untuk menjelaskan

istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini. Adapun penegasan istilah dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi

Kata partisipasi harus diartikan yang lebih luas, yaitu “ikut serta”.10Jadi

partisipasi dalam penelitian adalah keikutsertaan masyarakat dalam

menyantuni anak yatim di Desa Sungai Jalau Kec.Kampar Utara Kab. Kampar

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu tempat

tertentu, dengan sistem ketetanggaan dan gotong royong yang kuat, dengan

masyarakatnya bersifat agraris dan masih terikat kuat dengan tradisi serta

mempunyai tujuan tertentu.Mereka berhak mengatur pemerintahannya sendiri

untuk memajukannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.11Masyarakat dalam penelitian disini adalah masyarakat yang

tinggal di Desa Sungai Jalau Kec.Kampar Utara Kab. Kampar

3. Anak Yatim

10Josef Riwu Kaho.Op Cit.Hal 223
11Josef Riwu Kaho.Ibid.Hal  214



Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia

baligh.Batas seorang anak y

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Pengaruh masyarakat dalam menyantuni anak yatim di Desa Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

b. Peran masyarakat dalam menyantuni anak yatim di Desa Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tersebut

c. Langkah-langkah yang dilakukan masyarakat dalam menyantuni anak

yatim di Desa sungai Jalau Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

tersebut

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyantuni anak yatim tersebut

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul  dan juga karena

keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis

membatasi masalah  pada “ Partisipasi Masyarakat dalam Menyantuni Anak

Yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Menyantuni Anak Yatim di

Desa Sungai Jalau Kec.Kampar Utara Kab.Kampar?



b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam menyantni

anak yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar

E. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menyantuni

anak yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam

menyantuni anak yatim di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapa saja yang ingin

mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam Menyantuni Anak

Yatim

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

yang tinggal di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar

c. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat lebih meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam menyantuni anak yatim di Desa Sungai Jalau

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar



d. Dengan hasil penelitian ini, penulis sangat mengharapkan dapat

memenuhi persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana

Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada jurusan Pengembangan Masyarakat

Islam  Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif  Kasim Riau

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu

gejala terjadi seperti itu.Proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori

terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-

akibat.Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, yang

berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat

diobservasi.12Jadi konsep teoritis adalah teori yang terdiri dari beberapa

konsep dalam yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat yang

dikandung oleh proposisi.

Sebagai dasar pemikiran dalam penulisan ini, terlebih dahulu akan

dikemukakan konsep teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas,

konsep ini merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berfikir

untuk mengkaji suatu suatu masalah guna mendapatkan kebenaran dalam

suatu penulisan. Permasalahan yang akan diteliti yaitu”Partisipasi

Masyarakat dalam Menyantuni Anak Yatim”.

12Bagong Suyanto,Sutinah,Metode Penelitian Sosial,(Jakarta:Kencana,2010),h.69,cet-5



a) Partisipasi

Partisipasi masyarakat akhir-akhir ini banyak diperbincangkan

dalam berbagai forum dan kesempatan.Partisipasi dalam masyarakat

mengambil bentuk aksi sosial, bukan tindakan orang-seorangan.Masalah

partisipasi masyarakat ini erat kaitannya dengan perubahan

sosial.Perubahan sosial selalu ada dan tidak dapat dihindari, tetapi

perubahan sosial dapat dikendalikan, artinya dapat dipercerpat atau

diperlambat.13Hal ini tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam

pengendaliannya.

Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu atau golongan,

karena merupakan sesuatu yang sangat berharga nilainya. Begitu juga

dengan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan anak yatim  di

Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab.merupakan susuatu yang

sangat dibutuhkan dan suatu yang sangat bernilai.

Pertisipasi bukan hanya sebatas pemikiran atau perasaan, tetapi

partisipasi itu adalah sebuah tindakan.Partisipasi adalah perilaku

seseorang untuk dapat melakukan perbuatan baik terhadap orang lain,

yaitu membantu atau mempermudah orang lain dalam melakukan

urusannya.Menurut Aziz muslim, partisipasi diartikan sebagai

keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang

13Pasaribu & Simandjuntak. Op Cit.h.345-347



ditentukannya sendiri.14Sedangkan dalam  kamus sosiologi dikatakan

bahwa partisipasi adalah setiap proses komunikasi atau kegiatan bersama

dalam suatu situasi sosial tertentu.15

Jadi partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta dalam

menanggulangui suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena

menyangkut keberhasilan dan kebutuhan orang banyak.Demikian juga

dengan pertisipasi dalam pemberdayaan anak yatim.

Josef Riwu Kaho menyebutkan selain dalam tahap partisipasi,

pelaksanaan atau kesadaran untuk berpartisipasi dibedakan dalam 5

tingkatan, yaitu :

1. Partisipasi tanpa mengenal ide objek partisipasi.

Yang bersangkutan berpartisipasi kerena memang diperintahkan

untuk ikut.  Jadi disini terdapat unsur pemaksaan agar seseorang ikut

berpartisipasi.

2. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru dan

adanya daya tarik dari objek serta adanya minat dari subjek.

3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide itu

memang baik.

4. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih mendetail

tentang alternatif pelaksanaan penerapan ide tersebut.

14 Aziz Muslim,Metodologi Pengembangan Masyarakat,(Yokyakarta:Teras,2009),h. 48
15Soejono Soekanto,Kamus Sosiologi Edisi Baru.(Rajawali.1985),h. 155



5. Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung dapat

memanfaatkan ide dan hasil pembangunan tersebut untuk

dirinya,keluarganya, atau masyarakat.16

Menurut Pasaribu dan Simandjuntak, bentuk-bentuk

partisipasi(sumbangan diberikan oleh orang/kelompok) yang berpartipasi

adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi buah fikiran, adalah partisipasi yang dapat diberikan partisipan

dalam pertemuan dan lain sebagainya

2. Partisipasi tenaga, adalah partisipasi  yang diberikan partisipan dalam

berbagai kegiatan sebagai pertolongan bagi orang lain dan serbagainya

3. Partisipasi harta benda, adalah yang diberikan orang dalam berbagai

kegiatan untuk perbaikan dan pertolongan bagi orang lain

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, adalah yang diberikan orang untuk

mendorong aneka ragam bentuk usaha

5. Partisipasi sosial, adalah yang diberikan orang sebagai tanda kedekatan hati

b) Masyarakat

Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling

terkait oleh sistem-sistem, adat istiadatserta hukum-hukum khas dan hidup

bersama. Kehidupan bersama adalah kehidupan yang didalamnya kelompok

manusia hidup bersama-sama dibawah wilayah tertentu dan sama-sama

16 Josef Riwu Kaho. Op Cit.Hal 224



berbagi iklim serta makanan yang sama. Kehidupan manusia itu bersifat

kemasyarakatan, artinya bahwa secara fitri bersifat kemasyarakatan.17

Yang dimaksud lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi

interaksi sosial dan sosiokultural  yang secara potensial berpengaruh terhadap

perkembangan kesadaran beragama individu. Karena manusia di defenisikan

sebagai makhluk yang berfikir, makhluk politik dan makhluk sosial.

Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain manusia adalah hewan

yang tidak bisa hidup sendiri, ia saling membutuhakan antara yang satu

dengan yang lain.18

c) Pemberdayaan

Pada hakikatnya manusia itu hidup saling ketergantungan antara diri

yang satu dengan diri yang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok

yang lain. Sehingga terjadi tolong-menolong dan terciptanya

pemberdayaan.Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemberdayaan

secara individu, Karena manusia dapat dilihat dari individu dan sekaligus

masyarakat.19

Pemberdayaan  merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi

17 Murtadha Mutahhari,Masyarakat dan Sejarah,(Bandung:MIZAN,1886),h.15
18 Prof.Dr.Alaidin.MA.Hukum Islam,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012).cet-1.h.19
19 Syamsir Salam, Paradikma Pengembangan Masyarakat Islam,(Bandar

Lampung:Matakata,2007),h.220



penduduk kategori miskin dan anak yatim khususnya untuk melakukan

kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan

nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Untuk

dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi

dalam bentuk antara lain bantuan modal dan sumber daya manusia.Dalam

hal ini, pemberdayaan tidak terlepas darikekuasaan karena dalam

kekuasaan ada power, sehingga ide utama pemberdayaan bersentuhan

dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah.20

Kata pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan

potensi masyarakat.Kartasasmita mengatakan bahwa “setiap manusia dan

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.Sehingga

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan

mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam

meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat

orang miskin adalah  pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi

sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap

orang miskin.Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba

kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka.Melainkan sebagai

20 Edi Suharto,Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat,(Bandung:Refika
Aditama,2010),Cet-5.h. 59



orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk

perbaikan hidupnya.Karena sebagai mahluk yang berfikir, manusia adalah

makhluk yang dinamissenantiasa berubah mengembangkan diri dari waktu

ke waktu.21

Inovasi program pemberdayaan  ekonomi merupakan upaya

mengatasi persoalan ekonomi masyarakat komunitas tertentu. Hanya, pada

perjalannya, yang memiliki problem ekonomi merupakan kelompok

masyarakat miskin. Kenyataan itulah yang menjadikan sebagian program

kabupaten / kota menyatukan antara pemberdayaan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses pembinaan

kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan

dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pembinaan adalah menjadikan

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik

yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak selamanya, melainkan

dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat

dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses

21 Prof.Dr.Alaidin Op.Cit Hal 19



belajar, hingga mencapai status mandiri. Jadi proses belajar tersebut

dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap, yaitu :

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar

dan pedulisehuingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan,

kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam

pembangunan

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk

mengantarkan kepada kemandirian.

Bentuk-bentuk pemberdayaan dalam sistematika pemberdayaan

dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, adalah:

a. Pemberdayaan secara individu

Kualitas individu melalui pendidikan dan dengan memiliki

kualitas hidup yang tinggi, motif selanjutnya diarahkan agar manusia

sebagai pribadi selalu bekerja keras, penuh kesungguh-sungguhan,

keahlian dan keterampilan dalam mengerjakan suatu sebagai

manifestasi motif semanagat profesionalisme.

b. Pemberdayaan melalui keluarga

Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil, tetapi

terpenting dalam hidup seseorang, Keluarga adalah jiwa masyarakat



dan merupakan tulang punggungnya.Keluarga sakinah dan harmonis

adalah keluarga yang penuh keserasian antara suami dan istri serta

anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

c. Pemberdayaan melalui masyarakat

Manusia pada hakikatnya hidup bermasyarakat.Manusia adalah

makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.Ketidakmandirian manusia

dapat dilihat dari dua kenyataan, dari segi pemenuhan kebutuhan

pokok dan dari segi pertahanan diri.22

d) Anak Yatim

Banyak anak yang ditinggalkan ayah atau ibunya bahkan yang

ditnggalkan keduanya.Padahal anak-anak ini sangat memerlukan orang yang

dapat memberikan mereka kasih sayang terhadap dirinya dan dapat

memberikan kebahagiaan terhadap pribadinya dengan jalan member nafkah,

pakaian atau sambutan bengan baik.

Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum

dia baligh. Batas seorang anak yang disebut yatim adalah ketika anak tersebut

telah baligh dan menjadi dewasa.Didalam ajaran Islam, anak yatim tersebut

mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih

memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk

22 Wendy Melfa & Solihin Siddiq,Paradikma Pengembangan  Masyarakat Islam,(Bandar
Lampaung:Matakata,2006)h.207-218



senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka,

mengurus dan mengasuh mereka sampai mereka baligh.23

Oleh karena itu, orang-orang yang memelihara anak yatim harus

berhati-hati terhadap hak-hak anak yatimdan menjauhkan berbuat dholim

kepada mereka. Adapun hak – hak anak yatim adalah sebagai berikut :

1. Lemah lembut terhadap anak yatim dan tidak berlaku kasar yang

mengakibatkan duka cita dan sedih bagi mereka.Lemah lembut terhadap

semua manusia harus dilaksanakan setiap saat , akan tetapi terhadap anak

yatim harus lebih dari yang pada lain. Dan allah smencela terhadap

orang-orang yang berlaku kasar terhadap anak yatim dan tidak ada rasa

kasihan terhadap anak yatim.

Dan Allah telah menyaebutkan sifat orang musyrik yaitu tidak

menghormati anak yatim. Allah berfirman dalam surat  Al-Fajru ayat 17-

18 :







Artimya:” Sekali – sekali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan

anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan

orang miskin”.

23 Prof.Dr.Abdullah Ahmad Qodiry Al-Ahdal, Op.Cit 113-114



Dan di perkuat juga dengan Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim

:

(رواه مسلم)رَ يْـ اخلَ مُ رِّ حيَُ قَ فْ الرِّ مُ رِّ حيَُ نْ مَ وَ 

Artinya:” Dan barang siapa yang tidak belas kasihan terhadap anak yatim ,

maka dia tidak akan mendapat kebaikan”. (HR. Muslim )

2. Di antara hak anak yatim, yang juga harus diperhatikan adalah

pendidikannya ketika dia sudah baligh seperti membaca dan menulis,

dasar-dasar agamanya seperti wudhu, shalat dan berakhlak yang baik

seperti jujur, amanah, pemberani, pemurah serta tidak bicara  kecuali

yang baik. Jika walinya dapat mendidik dia maka didiklah secara

langsung. Tetapi jika tidak, maka masukkanlah dia kesekolah yang dia

yakin bahwa sekolah itu dapat menciptakan akhlak yang baik.

Sebagaimana dia juga perlu mendidik dia suatu keterampilan yang

bermanfaat bagi dia sehingga dia dapat mencari nafkah dia ketika dian

telah dewasa.

Sabda Rasulullah SAW:



َاليـُْؤِمُن َاَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ ِالَِخْيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه (رواه 

ارى)البج

Artinya: “Tidaklah beriman salah seorang diantara kamu , hingga dia

mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.24

3. Wali si yatim harus menafkahi anak yatim dari harta pribadinya, apalagi

bila si yatim tidak memiliki harta, begitu pula harus memberi pakaian

pada anak yatim. Karena hal tersebut akan mendapatkan pahala yang

besar.

Di dalam hadist Muslim dari Abu Hurairoah ra, Nabi SAW Bersabda :

َكاِفَل الَيِتْيِم َلُه اَْوِلَغْريِِه اَنَاَوُهَو َكَهاتـَْنيِ ِىف اجلَنَّةِ 

Artinya : “ Orang yang menanggung anak yatim baik anaknya maupun

orang lain, saya dan dia bersama – sama di surga “.

4. Wali yatim bila memiliki harta, wajib memelihara harta anak yatim dan

mengolahnya dengan tidak berlebihan sehingga tidak hilang harta anak

yatim itu dan tidak boleh mengambil hartanya. Ancaman ini dikhususkan

kepada orang yang mengurus harta anak yatim dan dia juga harus

24 Ibid. Hal 114-117



menjaga dan mengembangkan harta anak yatim itu. Dan jika yang

mengurusnya itu miskin maka dia boleh mengambil sebagian harta anak

yatim ala kadarnya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 6:









Artinya:“Barang siapa diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah

ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan barang

siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut

yang patut”. (An-Nisa’ : 6 )

5. Anak yatim yang belum bisa membelanjakan hartanya tidak boleh

membelanjakannya sendiri kecuali dia sudah dewasa dan mampu

membelanjakan hartanya baik atau tidak baik bagi anak yatim. Dan dia

harus mengambiol saksi dalm penyerahan harta anak yatim agar tidak

terjadi pertikaian dan permusuhan antara anak yatim dengan walinya.

Allah SWT berfirman dalm surat An-Nisa’ ayat 6 :









Artinya :“Kemudian jika kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi – saksi tentang penyerahan harta

itu kepada bagi mereka.dan cukuplah Allah sebagai pengawas

atas persaksian itu “. (An-Nisa’ : 6)25

6. Apabila seseorang mengurus anak yatim wanita dan dia ingin

menikahinya, maka dia wajib memberikan maskawin secara penuh seperti

kepada yang lainnya, dan dia tidak boleh mengambil sebahagian harta

anak yatim tersebut. Maka jika dia punya perasaan akan mendholiminya

dengan cara mengurangi maskawinnya atau hak-hak lainnya, atau

sebenarnya dia tidak mencintainya melainkan karena dia hanya

menginginkan hartanya semata, maka sebaiknya dia membatalkan niatnya

dan menikahi wanita lain.

Hal ini ditegaskan dalm hadist bukhori dari ‘Aisyah ra.

Mengatakan “ Bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyaianak yatim

wanita, kemudian dia menikahinya. Lalu harta anak yatim itu dikuasai

oleh suaminya dan dia tidak diberi wewenang terhadap hartanya,

kemudian turun ayat  :





25 Ibid.Hal 117-120







Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap

hak – hak perempuan yang yatim bilamana kamu

mengawininya, maka kawinilah wanita – wanita yang lain

yang kamu senangi. (An-Nisa’ : 3)26

2. Kerangaka Operasional

Dalam menggambarkan secara kongkrit teori-teori yang telah

dikemukakan dalam penulisan ini, maka diperlukannya konsep

operasional.Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan masalh terhadap konsep teoritis, untuk menentukan ukuran

secara spesifikasi dan teratur agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari

kesalah pahaman terhadap terhadap penulisan penelitian ini.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk melihat Partisipasi

Masyarakat dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Desa Sungai Jalau Kec.Kampar

Utara Kab. Kampar sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak yatim

2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam menafkahi anak yatim

3. Mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan terhadap anak yatim

4. Mengetahui hak – hak anak yatim dalam Islam

26Ibid.Hal120-121



Dalam pemberdayaan anak yatim, hasil yang ingin di capai adalah

tercipta anak yatim yang berpendidikan dan mempunyai suatu keterampilan

yang bermanfaat baginya sehingga dia dapat mencari nafkahnya sendiri

ketikan dia sudah dewasa.Dan agar tidak menjadi beban masyarakat, dan

mendidiknya baik dunia maupun agama seperti kebaikan dan taqwa

sebagaimana yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar

saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.27

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada intinya adalah logika. Metodologi adalah suatu

keseluruhan landasan nilai-nilai, asumsi-asumsi, etika, norma yang menjadi

aturan-aturan standar yang dipergunakan untuk menafsirkan dan

menyimpulkan data penelitian, di dalamnya termasuk criteria untuk menilai

kuantitas hasil penelitian. Menetankan metode penelitian untuk menganalisa

atau menguji ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana ditemukan

dalam permasalahan penelitian.Metodologi diperlukan untuk menguji dan

menemukan kebenaran suatu teori atau membuat teori baru.28

1. Lokasi Penelitian

Lokasi  yang menjadi tempat penelitian penulis adalah di Desa Sungai

Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar

27Ibid.Hal 116
28Bagong Suyanto.Ibid



2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sungai Jalau

Kec.Kampar Utara Kab Kampar.Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan anak yatim di Desa Sungai Jalau

Kec.Kampar Utara Kab. Kampar

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, subjek atau

semua elemen dalam wilayah penelitian, yang mempunyai karakteristik

tertentu yang ingin diteliti untuk dibahas dan ditarik kesimpulan.Sedangkan

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang ingin diteliti.

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik penarikan sampel untuk penelitian,

apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga

penelitiannya merupakan penelitian poulasi.tetapi, jika jumlah subjeknya

besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, dan ini di lihat

dari:

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu,tenaga dan dana

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.29

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh

masyarakat di Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara Kab.Kampar.Setelah

29 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian,(Jakarta,PT Rineka Cipta,2006)h.134,Cet-13



penulis teliti di Desa sungai Jalau terdapat 450 KK, yang terdiri atas 3

Dusun.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Sampel Random

atau sampel acak.Karena  di dalam pengambilan sampelnya, peneliti

“mencampur” subjek-subjek  di dalam populasi sehingga semua subjek

dianggap sama dan peneliti terlepas dari mengistimewakan satu atau beberapa

subjek untuk dijadikan sampel.

Jadi sampel dalam penelitian ini, karena terlalu banyak populasi untuk

di teliti, maka penulis mengambil 10 % dari populasi. Maka bersar sampel

dapat diketahui

450 x	 = 45. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

berjumlah 45 KK.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi

Adalah mengamati responden secara langsung di lokasi

penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan.Teknik ini

penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan lokasi

penelitian.

b. Angket

Adalah  menyebarkan angket kepada responden berupa

pertanyaan yang telah disusun yang berkenaan dengan penelitian guna

mendapatkan data.



c. Dokumentasi

Adalah mengumpulkan data-data atau berkas-berkas yang

mendukung penelitian ini.Dokumentasi ini digunakan untuk

mengumpulkan sejumlah data-data yang berhubungan dengan

penelitian ini.30

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan lanjutan dari aktivitas penelitian yaitu setelah

terkumpulnya data-data yang diinginkan. Seluruh data yang didapatkan di

lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis.

Dalam analisis data penelitian deskriptif, setelah data terkumpul lalu

diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang

berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.31

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif,

H. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui secara keseluruhan terhadap risalah ini maka dapat

dilihat  sistematika dibawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah,

Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis

30 Suharsimi Arikunto, Op Cit,h.255-232
31 Suharsimi Arikunto,Ibid,h.239



dan Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Sejarah Berdirinya Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara

Kab.Kampar.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bagian ini menyajikan data penelitian baik itu data yang berupa

hasil angket maupun data yang merupakan hasil dari wawancara.

BAB IV : ANALISA DATA

Bagian ini memaparkan analisa seberapa besar Tingkat Partisipasi

Masyarakat DalamPemberdayaan Anak Yatim di Desa Sungai Jalau

Kec.Kampar Utara Kab.Kampar.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

dilengkapi dengan saran-saran pada instansi terkait.


