
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah moral, adalah suatu masalah yang sekarang ini membutuhkan 

perhatian, terutama dari para pendidik, alim ulama, pemuka masyarakat, dan 

orang tua. Karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketentraman 

orang lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, 

maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu. 

Akhlak (moral) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

ajaran agama Islam, sehingga ajarannya yang terpokok adalah untuk 

memberikan bimbingan moral. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir 

diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabda beliau: 

Sesungguhnya saya di utus oleh Tuhan adalah untuk menyempurnakan 

akhlak. Dan beliau sendiri memberikan contoh dari akhlak yang mulia itu 

diantara sifat beliau adalah benar, jujur, adil, dan dipercaya. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 

tahun 2003 Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Tujuan 

Pendidikan Nasional, yakni: Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
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Berdasarkan rumusan di atas nampak sekali bahwa salah satu aspek 

yang harus dicapai dalam bidang pendidikan yaitu akhlak (moral). Dengan 

demikian moral memegang peranan penting dalam bidang Pendidikan karena 

untuk memelihara kelangsungan hidup secara bangsa yang terhormat, perlu 

sekali memperhatikan pendidikan moral bagi generasi yang akan datang. 

Pendidikan moral harus diintensifkan dan perlu dilaksanakan serentak di 

rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.  

Undang- Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2) juga 

mengamanahkan bahwa pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan 

oleh pemerintah sebagai ”suatu sistem pendidikan nasional”. Sistem 

pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: 

semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku diseluruh wilayah 

negara; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan dan terpadu dalam arti saling terkait antara pendidikan nasional 

dengan seluruh usaha pembangunan nasional (Daulay, 2004:11). 

Berdasarkan sejarahnya tentang peran pesantren, di mana sejak masa 

Kebangkitan Nasional sampai perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Republik Indonesia, pesantren senantiasa tampil dan telah mampu 

berpartisipasi aktif, dan tentu saja untuk ini secara jujur kita perlu angkat topi 

dengan pesantren. Oleh karena itulah setelah Indonesia mencapai 

kemerdekaannya, pesantren masih mendapatkan tempat di hati masyarakat 

Indonesia. Ki Hajar Dewantara saja yang dikenal sebagai tokoh Pendidikan 

Nasional dan sekaligus sebagai Menteri pendidikan Pengajaran dan 
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Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama menyatakan bahwa pondok 

pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras 

dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (Hasbullah, 2001:54). 

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak 

ratusan tahun yang lalu. Di lembaga inilah diajarkan, dididikkan ilmu dan 

nilai-nilai agama kepada santri. Dengan diajarkan nilai-nilai agama 

diharapkan santri menjadi anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, mendalam ilmu keislamannya dan dapat berperilaku 

sesuai dengan ajaran Islam. Banyak orang tua memiliki anak yang kurang 

memiliki moral, memasukan anak mereka kedalam pondok pesantren dengan 

harapan anak mereka menjadi lebih baik.  

Pesantren Tombo Ati terletak di Kampung Sri Rahayu atau “Kampung 

Dayak” Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, 

Kabupaten Banyumas. Mayoritas penduduk kampung ini adalah kelompok 

masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sangat 

komplek se Jawa Tengah seperti pengamen, anak jalanan, pengemis, PSK, 

pemulung dan juga sebagian perilaku kriminal seperti mencuri. 

Anak-anak di kampung ini banyak yang tidak mengenyam pendidikan 

sekolah dan mereka mendapatkan kebutuhan dari orang tuanya hanya secara 

biologis saja tidak secara psikis. Orang tua tidak mengutamakan pendidikan 

bagi anaknya, mereka menganggap pendidikan tidak penting yang terpenting 

adalah mencari uang, tidak sekolah saja sudah bisa mempunyai uang sehingga 

sejak kecil anak dididik untuk mencari uang dan mereka mengeksploitasi 

anaknya mencari uang dengan jalan  mengamen atau meminta-minta. Dengan 
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kondisi orang tua yang demikian dan diperparah dengan lingkungan yang 

tidak mendidik dan justru menyesatkan sehingga resiko yang harus dihadapi 

anak jalanan adalah tidak adanya bekal pendidikan untuk masa depannya dan 

dampak negatif yang dihadapi mereka adalah tidak adanya pendidikan moral. 

Mayoritas santri yang menjadi anak didik bapak Musafa adalah anak-

anak jalanan atau anak –anak bermasalah yang berasal dari lingkungan 

Kampung Dayak (Sri Rahayu), seperti kita ketahui sebagian hidup anak 

jalanan memiliki kehidupan yang keras. Keseharian mereka mencari uang di 

jalan dengan mengamen maupun mengemis untuk membantu mencari nafkah 

orang tua sehingga tidak mengherankan jika mereka memiliki perilaku moral 

yang kurang baik. Anak-anak di Kampung Dayak diantaranya banyak yang 

melakukan perbuatan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral, antara lain: 

mengkonsumsi minum-minuman keras yang memabukan, ngobat, melakukan 

hubungan diluar nikah, bahkan kaum perempuan baik remaja maupun dewasa 

bekerja sebagai PSK sedangkan kaum laki-laki sebagian bekerja sebagai 

waria (Wawancara dengan bapak Musafa, 22 November 2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Pesantren Tombo Ati dalam mengembangkan moral 

Pancasila anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) Purwokerto? 
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2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pesantren Tombo Ati dalam 

mengembangkan moral Pancasila anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) 

Purwokerto? 

3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi Pesantren Tombo Ati dalam mengembangkan moral Pancasila 

anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peran Pesantren Tombo Ati dalam mengembangkan moral 

Pancasila anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) Purwokerto. 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pesantren Tombo Ati dalam 

mengembangkan moral Pancasila anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) 

Purwokerto. 

3. Mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi Pesantren Tombo Ati dalam mengembangkan moral Pancasila 

anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan, sebagai bahan untuk mengembangkan disiplin ilmu 

yang ditekuni penulis, yaitu Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
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Kewarganegaraan, serta memberikan gambaran secara lengkap mengenai 

peran Pesantren Tombo Ati dalam mengembangkan moral Pancasila 

anak di Kampung Dayak (Sri Rahayu) Purwokerto. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain : 

a. Bagi lembaga pesantren, penelitian ini bisa sebagai bahan 

pertimbangan yang dapat digunakan pesantren yang berhubungan 

dalam mengembangkan moral Pancasila anak. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi masukan bagi 

lingkungan masyarakat akan arti pentingnya pesantren sebagai salah 

satu sarana dalam mengembangkan moral Pancasila anak. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ketrampilan 

dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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