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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak yatim mempunyai arti anak yang ditinggal oleh kedua orang 

tuanya  atau salah satunya selama-lamanya sehingga ia hidup menyendiri 

atau dengan salah satunya.
2
 Apabila seorang anak ditinggal meninggal 

oleh ayah maupun ibunya (yatim atau piatu) hal ini sangat berdampak bagi 

perkembangan sang anak yang ditinggalkan. Pendampingan yang kurang 

maksimal dan kurangnya  perhatian dari orangtua karena seorang ibu harus 

berperan juga menjadi ayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Apabila anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, ini juga 

berdampak untuk masa depan anak ketika beranjak dewasa. 

Secara umum, anak yatim memiliki kondisi psikis seperti anak-

anak yang lain. Mereka senang bermain, bergurau, dan bercerita dengan 

teman-temannya. Namun, anak yatim berbeda dengan anak-anak lain, 

mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang 

ayah. Ketika mereka mempunyai permasalahan dengan teman-temannya, 

mereka hanya bisa bercerita kepada orang terdekat yaitu seorang ibu. 

Realitas lain di tengah masyarakat menunjukkan bahwa anak yatim 

yang tidak mendapatkan perhatian, mereka memiliki kepribadian yang 

labil dan sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka harus 
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kuat dengan hinaan dari teman-temannya. Inilah diantara penyebab yang 

dapat menghambat kemajuan pada dirinya. Rasa kurang percaya diri 

merupakan masalah yang terdapat pada diri sendiri, sebab mereka akan 

selalu merasa tidak mampu melakukan sesuatu seperti teman-temannya, 

merasa malu dan takut yang berlebihan serta menjauh dari pergaulan 

sehingga diperlukan penanganan secara khusus tentang masalah tersebut. 

Di daerah Tulungagung banyak anak yatim menjadi anak yang 

kurang perhatian. Keluyuran sana sini dan kurangnya dorongan dari orang 

terdekat untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena terhalang oleh 

biaya. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

digunakan untuk merealisasikan bakat-bakat yang dibawa manusia sejak 

kecil sehingga mempunyai ketrampilan yang dapat digunakan untuk 

menghidupi dirinya. Dimana ketrampilan yang dimiliki dapat berguna dan 

dapat diharapkan muncul masyarakat yang dinamis, efektif, dan 

produktif.
3
 Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan manusia tidaklah 

mudah. Karena ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi 

misalnya rendahnya perekonomian orangtua, kurangnya kesempatan 

pemerataan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan yang dialami oleh 

anak yatim dan dhuafa. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan 

pendidikan yang layak sebagaimana anak seusianya. Menurut Ki Hajar 

Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan didalam hidup tumbuhnya 

anak-anak, dengan maksud pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat 
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yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

setinggi-tingginya.
4
 Dalam upaya meningkatkan kualitas anak yatim, anak 

tersebut harus diberikan perhatian yang lebih, terutama dalam hal 

pendidikannya. Kurangnya perhatian dari orangtuanya juga sangat 

berpengaruh pada anak yatim tersebut yang berimbas pada pendidikan. 

Dengan ini diperlukan peningkatan kualitas pada anak yatim dan dhuafa. 

Dengan peningkatan kualitas tersebut juga dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia itu sendiri.  

Selama ini tidak banyak masyarakat yang mampu 

menyelenggarakan bimbingan belajar gratis kepada anak-anak 

dilingkungannya. Dengan ini Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri Cabang Tulungagung mempunyai program yaitu program 

pendidikan salah satunya sanggar genius yang hadir untuk membantu  

memenuhi kebutuhan anak yatim dan dhuafa yang berupa bimbingan 

belajar gratis tetapi tetap berkualitas. Bersama dengan para donatur 

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri  berdiri untuk mewujudkan perbaikan 

kualitas pendidikan untuk para anak yatim dan dhuafa. Ada 14 sanggar 

genius yang mancakup di Yatim Mandiri Cabang Tulungagung. 

Sanggar genius merupakan salah satu program unggulan Yatim 

Mandiri yang berfokus pada pendidikan sebagai tempat bimbingan belajar 

bagi anak yatim dan dhuafa yang berfokus pada mata pelajaran 
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matematika dan akhlak yang siswanya dari tingkat Sekolah Dasar. 

Tujuannya agar para anak sanggar ini diharapkan bisa mencetak generasi 

yang unggulan dalam pelajaran matematika usia Sekolah Dasar juga 

menyeimbangkan antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Serta 

memiliki akhlak yang baik, santun, cerdas dan mandiri dalam segala hal. 

Untuk pelajaran yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat kelasnya. 

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak yatim dan dhuafa 

diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman secara positif. 

Untuk para anak yatim, piatu dan dhuafa yang ingin bergabung 

dalam bimbingan belajar ini bisa mendaftar melalui guru sanggar yang 

mengajar di desa tersebut. Adapun persyaratannya dengan mengumpulkan 

berkas yaitu fotocopy surat kematian ayah, fotocopy kartu keluarga, 

fotocopy KTP wali, dan surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya nanti 

berkas akan diserahkan ke kantor Cabang Yatim Mandiri oleh guru 

sanggar tersebut.
5
 

Sanggar genius merupakan sanggar bimbingan gratis untuk anak 

yatim dan dhuafa tanpa adanya biaya sepeserpun. Karena biaya dalam 

program sanggar genius ini berasal dari para donatur yatim mandiri. 

Dalam proses bimbingan belajar ini dilakukan tiga kali dalam satu minggu 

yang didampingi oleh guru sanggar pilihan. Dari yang awalnya di sekolah 

umum belum paham mengenai mata pelajaran tersebut, sedikit-sedikit 

menjadi lebih paham karena sangat dibantu dalam bimbingan belajar ini. 
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Ada murid yang tidak mendapatkan peringkat sama sekali, melalui 

bimbingan ini para anak yatim bisa mendapatkan ranking 10 besar dalam 

kelasnya karena rajin masuk dan tekun mengikuti proses belajar di sanggar 

genius. Dalam sanggar ini juga bisa belajar mata pelajaran lain  yang 

dirasa sulit dipahami oleh anak yatim tersebut. Di dalam sanggar ini juga 

diberikan kuis dan lomba agar proses belajar dalam sanggar anak menjadi 

semangat dan tidak jenuh dalam belajar.  

Apabila dirasa anak sudah pintar dan mampu dalam pelajaran 

matematika, akan diikutkan olimpiade matematika jenjang sekolah dasar 

yang sudah dibekali ilmu oleh guru sanggar. Dan untuk anak yang 

mengikuti olimpiade tersebut juga diberikan pembelajaran secara privat 

dari guru sanggar agar lebih fokus untuk lombanya. Dengan adanya 

olimpiade ini juga menambah semangat belajar anak demi kesuksesan. 

Dan bagi kelas enam juga diberikan bimbingan khusus secara privat 

ataupun dan juga diadakan try out untuk bekal ujian akhir. Sehingga 

sanggar genius ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan hasil  belajar 

anak yatim dan dhuafa serta pelajaran akhlak semoga bisa dipahami dan 

diterapkan untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

penulis mengambil judul “Upaya  Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri Cabang Tulungagung Dalam Meningkatkan Kualitas Anak 

Yatim dan Dhuafa Melalui Program Pendidikan Sanggar Genius 

(Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang 

Tulungagung)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  diatas maka disusun rumusan masalah yang 

akan peneliti teliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 

Cabang Tulungagung dalam meningkatkan kualitas anak yatim dan 

dhuafa melalui program pendidikan sanggar genius? 

2. Apa saja kendala dan bagaimana solusi yang dilakukan Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung dalam 

meningkatkan kualitas anak yatim dan dhuafa melalui program 

pendidikan sanggar genius? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, bahwa 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim 

Mandiri Cabang Tulungagung dalam meningkatkan kualitas anak 

yatim dan dhuafa melalui program pendidikan sanggar genius. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang dilakukan 

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung 

dalam meningkatkan kualitas anak yatim dan dhuafa melalui program 

pendidikan sanggar genius. 

D. Batasan Masalah  

Di dalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu 

karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan ataupun membatasi 
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pembahasan pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Yang mana  

dapat mencegah  meluasnya pokok dari pembahasan.  

Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada upaya yang 

dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Tulungagung ditinjau 

dari program pendidikan sanggar genius guna mengetahui upaya Lembaga 

Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung dalam 

meningkatkan kualitas anak yatim dan dhuafa melalui program pendidikan 

sanggar genius tersebut, melihat bahwa program pendidikan sanggar 

genius sangat memberikan manfaat pada anak yatim dan dhuafa. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam 

dua aspek yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat 

bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta menambah 

referensi dan wawasan bagi pembaca tentang upaya Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung dalam 

meningkatkan kualitas anak yatim dan dhuafa melalui program 

pendidikan sanggar genius. Sehingga menjadi acuan untuk peneliti 

selanjutnya. 

2. Secara Praktis 
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Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas anak yatim 

dan dhuafa melalui program pendidikan sanggar genius. 

F.  Penegasan Istilah  

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang 

istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian. Penegasan istilah dibagi 

menjadi dua yaitu  secara konseptual dan operasional : 

1. Secara  Konseptual 

a. Kualitas  

 Kualitas ialah suatu karakteristik yang menyeluruh untuk 

menunjukkan kemampuan yang diharapkan.
6
 Kualitas yaitu suatu 

ukuran untuk menghasilkan pencapaian dalam kemampuan. 

Kualitas juga diartikan sebagai suatu kondisi yang berhubungan 

dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.
7
 

 Menurut Nasution, berdasarkan kesimpulan yang 

disampaikan oleh Juran, Crosby, Deming Feigenbaum dan Garvin, 

kualitas bisa meliputi produk, jasa manusia, proses dan 

lingkungan, dimana kualitas merupakan keadaan yang selalu 
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berubah misalnya yang dianggap berkualitas pada saat ini belum 

tentu dianggap kurang berkualitas pada masa yang akan datang.
8
 

b. Upaya Peningkatan Kualitas  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya merupakan 

usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

permasalahan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.
9
 Upaya bisa 

juga diartikan sebagai bagian dari peranan yang harus dilakukan 

oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
10

 

 Peningkatan berasal dari kata tingkat yang artinya upaya, 

menaikkan, mempertinggi, cara, proses, perbuatan untuk 

meningkatkan mutu (produk dll).
11

 Peningkatan bisa diartikan juga 

sebagai suatu usaha untuk menaikkan sesuatu hal dari tingkat yang 

rendah  ke tingkat yang lebih tinggi untuk memaksimalkan sesuatu 

yang lebih sempurna.
12

 

 Kualitas merupakan sebuah pencapaian yang telah dilalui 

secara keseluruhan yang telah dicapai melalui proses baik 

buruknya sebuah hasil yang diinginkan.
13
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 Menurut Kompri, dalam konteks pendidikan yang 

dimaksud dengan mutu  atau kualitas pendidikan merupakan  

semua hal yang mencakup sebuah input (segala sesuatu yang harus 

ada dan tersedia yang dibutuhkan demi berlangsungnya  

pendidikan), proses (berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain dengan menciptakan, meningkatkan, dan memberdayakan 

minat belajar para peserta didik), dan output pendidikan (kinerja 

yang diukur dari kualitas, efektivitas, dll). Kualitas pendidikan 

merupakan suatu nilai dari sebuah proses pendidikan dan hasilnya 

secara menyeluruh yang ditetapkan berdasarkan kriteria dan 

pendekatan tertentu.
14

 

c. Anak Yatim dan Dhuafa 

 Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal oleh 

orang ayah kandungnya untuk selama-lamanya. Sedangkan 

apabila bapak ibunya meninggal disebut dengan yatim piatu.
15

 

 Dhuafa  merupakan golongan manusia yang hidup dalam 

kesulitan, kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan yang tiada 

hentinya. Dengan kesulitan dalam hal ekonomi, tidak bisa bekerja, 

ketidakberdayaan dari fisik maupun mental.
16

 

d. Program Pendidikan Sanggar Genius 
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 Sanggar genius merupakan salah satu program pendidikan 

yang digunakan sebagai tempat belajar bagi para anak yatim yang 

didirikan oleh Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Sanggar ini 

terfokuskan pada bimbingan mata pelajaran matematika akhlak 

jenjang sekolah dasar untuk pendampingan proses belajar yang 

maksimal dan kemandirian anak yatim dengan pendampingan dan 

bimbingan belajar di luar pelajaran yang diberikan di sekolah. 

Pembelajaran ini di dampingi oleh guru sanggar pilihan yang 

kompeten dalam bidangnya sehingga anak-anak sanggar bisa 

mendapatkan ilmu dan wawasan yang menunjang akademiknya.
17

 

2. Secara Operasional  

Pengertian judul secara keseluruhan ialah “upaya Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung dalam 

meningkatkan kualitas anak yatim dan dhuafa melalui program 

pendidikan sanggar genius (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Cabang Tulungagung)”, maksudnya ialah mengukur 

seberapa jauh kualitas para anak yatim dan dhuafa dalam mengikuti 

proses bimbingan belajar di sanggar genius. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam penelitian skripsi, maka 

peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori atau buku-buku teks yang 

berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian 

terdahulu. Dalam penelitian ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari 

pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau 

bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Kajian teori ini 

selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga 

menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu “Upaya  

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung 

Dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program 

Pendidikan Sanggar Genius (Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional 

Yatim Mandiri Cabang Tulungagung)”. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil dan membahas penelitian yang diperoleh 

dari pengamatan yang dilakukan di lapangan  ataupun hasil wawancara.  
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BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil temuan penelitian dengan teori dan 

penelitian yang ada. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

   

 


