
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Anak merupakan generasi masa depan. Bagaimana potret masa depan, 

tergantung pada keadaan anak yang lahir dan hidup di masa sekarang. Apabila suatu 

masyarakat, bangsa dan negara menginginkan masa depannya baik, maka harus 

dipikirkan dan diusahakan secara serius pembinaan anak-anak yang ada sekarang, 

baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraannya. 

  Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 

7 menyatakan bahwa anak yang cacat jasmani maupun rohani berhak memperoleh 

pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh 

batas kemampuan dan kesanggupan anak bersangkutan. Pasal 8, bantuan dan 

pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak merupakan hak setiap 

anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan 

sosial. Pasal 11 ayat (2), usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan 

atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, pasal 44 ayat (1) sampai (4) menyatakan, pemerintah wajib menyediakan 

fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, 

agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam 

kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 

komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan komprensif 

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 
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  Upaya pemerintah khususnya Departemen Kesehatan dan jajarannya dalam 

mengupayakan kesehatan anak kelihatannya belum maksimal. Hal ini tampak dari 

seringnya terdengar berita bahwa ada anak-anak di masyarakat terutama dari 

kalangan tidak mampu yang mengalami gizi buruk, menderita penyakit dan 

kelainan fisik tertentu dan sebagainya, namun belum dapat terlayani dengan baik. 

Ada kalanya anak tersebut meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan 

medis, atau mendapatkan pelayanan setelah keadaannya terlambat, sehingga hasil 

yang dicapai tidak optimal. 

  Kenyataan ini boleh jadi juga disebabkan keterbatasan dana dan 

kemampuan dari pemerintah, keterbatasan tenaga serta keterbatasan sarana dan 

prasarana kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Mungkin juga di 

sebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, sehingga peluang 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak terkait tidak diketahui dan 

tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi demikian, peran 

organisasi atau lembaga sosial yang bergerak di bidang kesehatan sangat penting 

untuk membantu pemerintah sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang 

lebih optimal dan merata kepada yang membutuhkan.  

  Diantara sejumlah penyakit anak-anak yang masih banyak ditemui di tengah 

masyarakat adalah penyakit kanker dalam berbagai jenisnya. Kanker  termasuk 

penyakit berbahaya, dalam arti banyak penderitanya yang tidak bisa tertolong, 

namun tidak mustahil juga untuk disembuhkan, asalkan dilakukan pengobatan dan 

perawatan yang intensif, baik dalam tahap pra operasi, ketika dan sesudahnya. 
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  Bagi anak-anak yang mengidap kanker tentu sesuatu yang sangat 

mengenaskan, sebab kehidupan mereka seolah-olah dalam bahaya, kematian setiap 

saat akan datang menimpa. Keadaan ini selain membutuhkan perawatan dan 

pengobatan secara fisik, yang tidak kalah pentingnya juga adalah pengobatan secara 

rohani berupa bimbimgan dan nasihat keagamaan seperti bimbingan keimanan, 

shalat, dzikir, doa dan shalawat serta membaca Al Qur’an. Agar para penderita bisa 

tenang, sabar dan optimis dalam menjalani penyakit dan pengobatannya. 

  Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin terdapat sejumlah anak 

penderita kanker yang sedang menjalani perawatan atau pengobatan. Perawatan dan 

pengobatan kanker agak berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya, karena untuk 

penyakit kanker ini memerlukan waktu yang lama berbulan-bulan, baik ketika 

menunggu untuk ditangani, ketika operasi dan sesudahnya. Mengingat waktu yang 

lama ini maka diperlukan rumah singgah di keluar rumah sakit, apalagi kebanyakan 

pasien berasal dari luar daerah.   

  Mengingat kebutuhan ini maka di Banjarmasin didirikan Yayasan Rumah 

Kasih untuk menampung dan memfasilitasi anak-anak penderita kanker. Rumah 

Kasih ini berada di Komplek Bun Yamin Permai 1 Jalan Jenderal Ahmad Yani km 

6 Banjarmasin. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan, di rumah 

singgah anak-anak kanker Yayasan Rumah Kasih Banjarmasin ini terdapat 25 

orang anak-anak penderita kanker. Namun menurut pengasuhnya, jumlah anak-

anak tersebtu bervariasi, kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang, 

mereka keluar masuk di rumah singgah ini sesuai dengan kebutuhan. 
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  Kepada anak-anak penderita kanker tersebut dilakukan bimbingan-

bimbingan keagamaan sesuai dengan agama yang mereka anut, khususnya agama 

Islam. Mereka dibimbing untuk selalu menjaga kebersihan badan dan pakaian, 

selalu berzikir, bershalawat, shalat, membaca Alquran dan buku-buku agama 

lainnya yang disediakan di rumah. Pembimbing agama tersebut ada dari kalangan 

pengasuh sendiri, dan ada dengan mendatangkan guru-guru agama dari luar. Di 

antara guru agama tersebut adalah Ustadz Rusdiansyah bersama para 

ustadz/ustadzah lainnya. Mereka ini membimbing anak-anak kanker tersebut dalam 

membaca Alquran, shalat dan sebagainya. Kelihatannya bimbingan agama tersebut 

cukup menolong bagi anak-anak penderiota kanker tersebut, mereka terlihat tenang, 

tidak gelisah, dan masih punya harapan, meskipun menderita penyakit berbahaya.  

  Meskipun demikian, beberapa persoalan juga ditemui, seperti adanya anak 

yang kurang mau dibimbing, pasif dan pendiam. Selain itu antara keluarga pasien 

dengan pihak yayasan masih kurang menjalin kerjasama sebelum dan pascaoperasi, 

sehingga persiapan operasi dan pemantauan pascaoperasi kurang dapat dilakukan 

secara optimal. Mengingat banyaknya pasien yang harus dilayani, sementara 

yayasan banyak  menggunakan tenaga dokter dan perawat dari luar, ditambah 

dengan kurangnya pemahaman pasien atau keluarganya, dan kendala lainnya, maka 

diperlukan koordinasi yang lebih terpadu lagi. Keluarga pasien kadang-kadang 

kurang memperhatikan bimbingan terhadap anak-anaknya, pantangan-pantangan 

makanan, bahkan ada yang sudah putus asa, kehabisan biaya dan tidak mau 

merawat lagi dan sebagainya. 
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  Berdasarkan hal tersebut diatas, saya selaku peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang 

berjudul: BIMBINGAN KEAGAMAAN  DI YAYASAN RUMAH KASIH  

(RUMAH SINGGAH ANAK-ANAK KANKER)  DI KOTA BANJARMASIN. 

 

B.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana bimbingan keagamaan  di Yayasan Rumah Kasih  (rumah 

singgah anak-anak kanker)  di Kota Banjarmasin? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan 

keagamaan  di Yayasan Rumah Kasih  (rumah singgah anak-anak kanker)  

di Kota Banjarmasin?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bimbingan keagamaan  di Yayasan Rumah Kasih  (rumah 

singgah anak-anak kanker)  di Kota Banjarmasin. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan 

keagamaan  di Yayasan Rumah Kasih  (rumah singgah anak-anak kanker)  

di Kota Banjarmasin. 

D.  Signifikansi Penelitian 

 1.  Manfaat secara teoretis 
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  Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Pelayanan dan 

bimbingan keagamaan kepada anak-anak penderita suatu penyakit, khususnya 

penyakit kanker. 

2. Manfaat secara praktis 

a)   Bagi tempat penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Yayasan Rumah 

Kasih Banjarmasin, untuk ke depannya supaya dapat meningkatkan koordinasi 

dan kerjasamanya dalam hal tenaga pengajar dan lebih meningkatkan lagi 

bimbingan keagamaan yang diberikan kepada anak penderita kanker.  

 b)  Bagi peneliti 

 Penelitian ini berguna untuk memberikan pengalaman dalam melakukan 

penelitian lapangan dan kemudian menyajikannya dalam laporan hasil 

penelitian. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai informasi untuk 

masyarakat dan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah ini dari 

sudut pandang yang berbeda. 

c).  Bagi masyarakat 

  Bagi masyarakat, khususnya para keluarga pasien dan para donator agar 

dapat memahami kondisi dan permasalahan yang ada pada Yayasan Rumah 

Kasih, dan pada gilirannya dapat memberikan dukungannya agar bimbingan 

keagamaan yang dilaksanakan oleh Yayasan ini dapat berjalan dengan lancar 

dan mencapai hasil yang optimal. 

E. Definisi Operasinal 
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 Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini maka 

dijelaskan secara operasional sebagai berikut: 

1. Bimbingan keagamaan, yaitu bimbingan agama yang diberikan oleh 

pengasuh dan para ustadz terhadap anak-anak penderita kanker, mencakup 

bimbingan keimanan, bimbingan shalat, zikir dan shalawat serta membaca 

Alquran. 

2. Anak-anak penderita kanker, yaitu anak-anak penderita penyakit kanker 

yang sedang menjalani rawat inap dan rawat jalan dalam waktu lama di 

RSUD Ulin Banjarmasin yang umumnya berasal dari luar daerah dan 

memerlukan rumah singgah sebagai tempat penampungan. 

3. Yayasan Rumah Kasih adalah yayasan milik swasta perorangan  yang 

bergerak di bidang sosial dan berbadan hukum dengan misi melayani anak-

anak penderita kanker, guna meringankan beban mereka dan mengarahkan 

agar mereka kuat dalam menjalani penderitaannya. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penelitian Bimbingan 

Keagamaan di Yayasan Rumah Kasih (rumah singgah anak-anak kanker) di Kota 

Banjarmasin : 

1. Skripsi oleh Mursyidatul Husna mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Banjarmasin yang berjudul 

Bimbingan Keagamaan Orangtua Terhadap Anak Usia Dini di Kecamatan 

Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan, berdasarkan pemaparan judul diatas bahwa bentuk 
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bimbingan keagamaan yang meliputi bimbingan akidah, ibadah, dan akhlak 

oleh orang tua terhadap anak usia dini di Kecamatan Pandawan Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah berkaitan dengan bentuk bimbingan keagamaan yang 

diberikan oleh orangtua dilakukan dengan cara memberikan kontribusi 

serta motivasi terhadap anaknya membina dan membimbing anaknya 

mengenai bimbingan akidah ibadah dan akhlakul karimah dan berbagai 

cara dan usaha yang dilakukan orangtua dalam memberikan bimbingan 

keagamaan terhadap anak usia dini banyak terdapat hambatan-hambatan 

yang dapat mempengaruhi proses bimbingan keagamaan yang diberikan 

yaitu faktor orangtua sangat berpengaruh terhadap bimbingan keagamaan 

yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya, sikap orangtua juga menjadi 

penghambat dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap anak usia 

dini serta faktor anak dimana perhatian anak saat diberikan bimbingan 

keagamaan sangat diperlukan karena akan menentukan keberhasilan dalam 

bimbingan keagamaan. 

2. Penelitian Muhammad Taufiq Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul Bimbingan Keagamaan 

Terhadap Ma’had Al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan, berdasarkan pemaparan judul diatas 

bahwa bentuk bimbingan keagamaan yang diberikan kepada 

mahasiswa/mahasiswi baru yang wajib asrama dan menjadi mahasantri dan 

mahasantriwati di UPT Ma’had Al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin ada 



9 

 

 

 

tiga yaitu: Bimbingan taklim Al-Qur’an, pembinaan ibadah dan akhlak, 

bimbingan keterampilan keagamaan. 

3. Penelitian Ahmad Busairi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Banjarmasin dengan judul Bimbingan 

Keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Kecamatan Murung 

Pudak Kabupaten Tabalong meliputi : 

a. Bimbingan tadarus Al-Qur’an, kegiatan keagamaan ini sudah 

terlaksana dengan baik karena di integrisikan dengan pelajaran PAI, 

memberikan program bimbingan khusus bagi siswa yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

b. Bimbingan ibadah shalat, kegiatan keagamaan ini sudah baik karena 

kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi saat 

pelajaran PAI dan praktik lapangan. 

c. Bimbingan ibadah puasa dan pesantren ramadhan dan kendala yang 

dihadapi dalam bimbingan keagamaan di MAN 1 kecamatan Tanjung 

kabupaten Tabalong adalah rendahnya minat sebagian siswa dalam 

bimbingan tadarus Al-Qur’an, bimbingan ibadah shalat dan praktek 

keagamaan. 

4. Penelitian Ilham Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Antasari dengan judul Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak-

Anak di Asrama Yatim Mizan Amanah Kota Banjarmasin, penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan berdasarkan dari judul diatas bahwa 

bentuk bimbingan keagamaan meliputi ceramah agama, bimbingan 
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membaca Al-Qur’an, tahfizh Al-Qur’an, bimbingan shalat, bimbingan 

puasa dan bimbingan akhlak . 

Berdasarkan keempat penelitian di atas diketahui bahwa masing-masing 

penelitian di atas diketahui bahwa masing-masing penelitian tersebut mempunyai 

hasil yang berbeda walaupun judul dan tempat penelitian diatas berbeda dengan 

judul penulis namun isi dari penelitian diatas masih berkaitan dengan judul yang 

di teliti oleh penulis. 

Penelitian diatas membuktikan bahwa bimbingan keagamaan banyak diteliti 

oleh mahasiswa strata satu untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah. Maka dari itu 

penulis sangat termotivasi untuk meneliti tentang Bimbingan Keagamaan dalam 

bidang lain dan tempat yang berbeda serta hasil penulisan diatas sangat berguna 

untuk menambah wawasan. 

Penelitian ini berupaya menjelaskan dan mendeskripsikan apa adanya yang 

ditemukan dilapangan tentang bimbingan keagamaan Rumah Kasih (rumah 

singgah anak-anak kanker) di Kota Banjarmasin tentang program bimbingan dan 

faktor pendukung dan penghambat bimbingan keagamaan Rumah Kasih. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diadakan agar mempermudah penulis dalam memahami 

pembahasan, untuk itu penulis menjabarkan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II Kajian teori yang meliputi pengertian-pengertian, dasar,tujuan dan 

jenis bimbingan keagamaan. 

BAB III Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek 

dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data dan pengecekan keabsahan data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data, dan analisis data. 

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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