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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Panti Asuhan  diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-

anak menjaga dan memberikan bimbingan dari pimpinan kepada anak, hal  

tersebut  bertujuan agar mereka dapat menjadi orang dewasa yang cakap dan 

berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak 

dikemudian hari. Panti Asuhan berfungsi sebagai pengganti keluarga dan 

pimpinan Panti Asuhan sebagi pengganti orang tua, sehubungan dengan orang 

tua anak, yang tidak dapat berfungsi sebagi mestinya dalam mendidik dan 

mengasuh anaknya.
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Merekontruksi fungsi panti sebagai pengganti keluarga diantaranya 

sebagai pendidikan dan sosialisasi untuk mendidik anak keturunan sehingga 

dapat menyesuaikan diri di sekitarnya maupun dengan masyarakat luas.
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Sehingga salah satu dari fungsi panti yaitu sebagai pendidikan menjadikan 

Panti Asuhan Muhammadiyah (PAM) Pasarbatang Brebes sebagai lembaga 

sosial yang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan Islam bagi 

anak  PAM. 
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Pendidikan Islam yang dilakukan oleh PAM Pasarbatang Brebes antara 

lain: pendidikan formal, maupun informal, bimbingan keagamaan,  dan 

kegiatan lainya yang berguna, bagi anak-anak PAM Pasarbatang Brebes. 

Berkenaan dengan efektivitas pendidikan Islam, maka PAM 

Pasarbatang Brebes merupakan lembaga yang relevan dalam memberikan 

pendidikan Islam bagi anak Panti Asuhan. Karena PAM Pasarbatang Brebes 

di bawah Majelis Pelayanan Sosial (MPS) yang bernaung dibawa  

Muhammadiyah. 

Dengan adanya berbagai bentuk pembinaan, baik dari MPS, terutama 

dari pengasuh yang membimbing dan memberikan pendidikan Islam, ini 

membuktikan bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah Pasarbatang Brebes akan 

memberikan pendidikan Islam dan manfaat bagi anak-anak  Panti Asuhan. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Pendidikan Islam di Panti 

Asuhan Muhammadiyah Pasarbatang Brebes Tahun 2010-2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, agar 

permasalahan yang ada dapat dibahasa secara terarah dan sesuai dengan 

sasaran, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:   

1. Bagaimana efektivitas pendidikan Islam bagi anak-Anak Panti Asuhan 

Muhammadiyah Pasarbatang Brebes tahun  2010-2015? 
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2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan 

pendidikan Islam bagi anak Panti Asuhan Muhammadiyah Pasarbatang 

Brebes? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mendeskripsikan tentang efektivitas dalam memberikan 

pendidikan Islam bagi anak Panti Asuhan Muhammadiyah Pasarbatang 

Brebes tahun 2010-2015. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam memberikan pendidikan Islam bagi anak Panti Asuhan 

Muhammadiyah Pasarbatang Brebes. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan untuk para pemikir 

sebelumnya untuk mempermudah penelitian dalam penulisan dan 

mempermudah penelitian dalam penulisan dan mempermudah dalam 

menganalisis data dan mengumpulkan data. Selain itu peneliti 

penelitian diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  memperoleh 

gelar sarjanah. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi  Panti Asuhan Muhammadiyah Pasarbatang Brebes, 

dalam mengembangkan diri dengan model pendidikan kearah yang 

lebih baik dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi para pengurus dan pengasuh PAM untuk lebih baik 

dalam mengasuh dan memberiakan pendidikan Islam anak PAM 

Pasarbatang   Brebes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


