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ABSTRAK 

Dalam upaya meningkatkan mutu  lembaga pendidikan bangsa Indonesia 

tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah seperti kondisi negara Indonesia yang 

luas, sehingga kita dihadapkan pada faktor pelayanan pendidikan bagi masyarakat 

khususnya pendidikan didaerah terpencil. Di daerah terpencil masih banyak dijumpai 

kondisi masyarakat yang belum terlayani pendidikannya seperti anak putus sekolah. 

Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah masih sering 

muncul. Masih kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi 

gedung sekolah beserta isinya, peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses 

belajar mengajar di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar, dan kualitas tenaga 

didik dan terbatasnya anggaran, Pendidikan bermutu itu mahal.  

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas diperlukan berbagai upaya 

baik dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu 

lembaga pendidikan di daerah tersebut. Salah satu pihak terkait yang dapat membantu 

upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama islam adalah perusahaan Arta 

Graha (TWNC). dengan tujuan Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Perusahaan 

Artha Graha (TWNC) dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di dusun 

Pengekahan Belimbing Pesisir Barat provinsi Lampung. 

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan jelas mungkin 

mengenai individu  atau kelompok tertentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya 

dengan mengunakan data primer dan sekunder, selain itu mengunakan metode 

pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi,  metode analisanya 

mengunakan deskriftif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian, setelah melalui analisa pada bab IV berdasarkan 

analisa berkaitan dengan analisis peran Perusahaan Artha Graha (TWNC) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan agama islam dapat diperoleh hasil penelitian yakni 

program CSR Perusahaan Artha Graha (TWNC) di desa Wayharu dilaksanakan 

bersamaan dengan berdirinya perusahaan, berupa saleri guru ngaji, TPA, gedung TPA 

beserta material dan para pekerja, Al-quran, Uang untuk membeli pengeras suara 

mushalla, HBI ( maulid Nabi, Qurban,pasar murah,bebersih masjid, pembagian 

mukena , koko). Dengan mengunakan visi perusahaan yaitu terwujudnya kepedulian 

pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi, seni dan budaya, TIK, kesehatan dan 

keamanan. 
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MOTTO 

                                      

                                   

                                    

                                  

 

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.( Al-

Baqarah : 177).
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, CV, Toha Putra, Semarang,2011) h. 25. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penjelasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian serta untuk 

memudahkan pemahaman dari skripsi berjudul :“Peran Perusahaan Artha 

Graha dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Agama Islam Di 

Desa Wayharu Bengkunat Belimbing Pesisir Barat provinsi Lampung”. 

Maka secara singkat penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-

pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut sebagai 

berikut : 

1. Peran  

Peran adalah : “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.
1
 

Dengan demikian yang dimaksud dengan peran dalam skripsi ini 

adalah bagian utama yang menjadi sasaran pokok untuk dilaksanakan dan 

dicapai secara maksimal dengan sebaik-baiknya. 

2. Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara 

terus menerus untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

pustaka, Jakarta 1995,h. 37. 
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cara memperdagangkan,menyerahkan atau mengadakan perjanjian-

perjanjian perdagangan.
2
 

Artha Graha  (TWNC) adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang konservasi sumber daya alam di lingkungan desa Wayharu 

kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi 

Lampung.  

3. Meningkatkan Mutu  

Meningkatkan adalah “Mempertinggi taraf/hasil yang dicapai”.
3
 Mutu 

adalah baik, buruk, kualitas, taraf atau derajat.
4
 

4. Lembaga  

Lembaga adalah : Lembaga adalah asal mula, bentuk, acuan, ikatan, 

badan, pola, badan atau organisasi .
5
 

5. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah “segala usaha yang berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama islam 

serta menjadikannya sebagai way of life (jalan kehidupan) sehari-hari”.
6
 

 

                                                             
2
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2005), h.  359. 

3
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI,  Op. Cit, h .  950. 

4
j. Supranto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelangagan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, PT 

Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 10. 
5 Departemen Pendidikan Dan kebudayaan RI, Op. Ci., h.  950. 
6
Departemen Pakasi, Anak dan Perkembangannya, Gramedis, Jakarta,2002,h. 52. 
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6. Desa Wayharu 

Desa wayharu adalah merupakan nama desa dan sekaligus tempat 

peneliti yang berada di kecamatan Bengkunat Belimbing kabupaten Pesisir 

Barat provinsi Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini untuk diamati adalah : 

1. Kegiatan perusahaan bukan hanya suatu aktifitas yang mengarah pada 

peningkatan nilai tambah saja, tetapi harus bertanggung jawab kepada sebagai 

pihak yang berkepentingan dalam hal usaha saja tapi bagaimana membantu 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada disekitar  

2. Ketika perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan 

sekitar maka diharapkan sikap tersebut dapat mempengaruhi cara berprilaku 

setiap anggotanya, baik dalam kerja maupun ditengah masyarakat. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem 

pendidikan Nasional, eksistensinya sangat urgensif dalam rangka mewujudkan 

pendidikan Nasional khususnya membentuk manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa : 

Pendidikan nasional befungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 
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peserta didik, agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.
7
 

Salah satu mata pelajaran yang harus disampaikan agar peserta didik 

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

berakhlak mulia adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendidikan 

Agama Islam  merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah 

SWT telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh umat manusia 

melalui Syariat Islam. 

Termasuk tentang tujuan Pendidikan Agama Islam yang salah satunya adalah para 

peserta didik diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa hal ini sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah. 

Tujuan hidup manusia ialah beribadah kepada Allah sebagaimana ayat berikut: 

               

Artinya :Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya 

mereka  beribadah kepadaKu (QS. ADzariyat: 56)  

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan kita 

tidak lain hanya untuk beribadah,  mengingat betapa pentingnya Pendidikan 

Agama Islam dalam kehidupan  ini. 

                                                             
7
 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan suatu sistem atau 

manajemen yang benar dalam suatu pembelajaran. 

Pendidikan agama Islam merupakan pondasi yang sangat mendasar dan 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan bangsa 

Indonesia khususnya bagi ummat Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang lebih khusus ditekankan 

untuk mengembangkan fitrah keagamaan (religiusitas) subyek didik agar lebih 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran –ajaran Islam.
8
 

Pendidikan Agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab 

pendidikan pada masa kanak–kanak merupakan dasar yang menentukan untuk 

pendidikan selanjutnya. Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

Kedudukan Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan mulai dari 

SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/MA adalah untuk mewujudkan siswa yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia tentunya 

tidak terlepas dari berbagai masalah seperti kondisi negara Indonesia yang luas 

                                                             
8
Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.  29. 

3 
Muhaimin, et. al, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan  Agama 

Islam Di Sekolah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 78. 
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dan terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke sehingga kita 

dihadapkan pada faktor pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya 

pendidikan didaerah terpencil. 

Di daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi masyarakat yang belum 

terlayani pendidikannya seperti anak putus sekolah. Berbagai masalah yang 

menghambat proses pendidikan di suatu daerah masih sering muncul. Masih 

kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi gedung sekolah 

beserta isinya, peralatan-peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar 

di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar, dan kualitas tenaga didik dan 

terbatasnya anggaran, Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul 

untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk 

mengenyam bangku pendidikan. 

 Dusun  Pengekahan kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir 

Barat, provinsi Lampung adalah salah satu Dusun  yang terletak didaerah terpencil 

dimana dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk menjangkau daerah 

tersebut.   

Pendidikan merupakan  usaha sadar seseorang  untuk meningkatkan kualitas 

pribadi baik secara jasmani maupun rohani. Pembangunan pendidikan merupakan 

bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan 

harkat dan martabat bangsa. Dengan adanya pendidikan yang merata akan melahirkan 

bangsa yang maju, adil dan makmur. Maka dari itu, hendaknya pemerintah 

menghimbau masyarakat agar mengenyam pendidikan, mengingat betapa pentingnya 
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Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan harapan setiap orang tua, 

masyarakat,negara dan membantu terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, 

Pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
9
 

Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan, dalam hal ini 

pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok pesantren, perguruan-

perguruan, dan lain sebagainya. 

 Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas diperlukan berbagai upaya 

baik dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan didaerah tersebut. Salah satu pihak terkait yang dapat membantu upaya 

meningkatkan mutu pendidikan agama islam adalah perusahaan Arta Graha 

(TWNC).
10

 

 Perusahaan Arta Graha (TWNC) adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang konservasi sumber daya alam dilingkungan Pengekahan Kecamatan 

Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. 

Setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba yang 

diperoleh semata, tetapi harus memperhatikan sebuah tanggung jawab sosial, 

lingkungannya dan peningkatkan kesejahteraan sosial agar perusahaan bukan saja 

menjadi bagian yang bertanggung jawab kepada pemiliknya saja. 

Praktik kedermawanan sosial perusahaan dewasa ini mengalami 

perkembangan pesat sejalan dengan berkembangnya konsep tanggung jawab sosial 

                                                             
9
 E.Mulyasa,Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 140. 
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Tomy_Winata (di akses pada 14-10-2016) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tomy_Winata
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perusahaan (corporate social responsibility /CSR ).
11

Salah satu ide pokoknya yang 

terkait dengan mandat dunia untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi 

harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. 

Dengan demikian Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate 

social responsibility/CSR) adalah salah satu bentuk peran tanggung jawab perusahaan 

untuk investasi masa depan. Karena melalui dengan adanya  peran tanggung jawab 

yang dilakukan perusahaan dapat menciptakan suasana kegiatan operasi yang 

harmonis dan menyelaraskan strategi bisnis dengan program-program 

berkesinambungan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat. Aspek (corporate 

social responsibility/CSR) juga memiliki tempat dalam islam juga. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177. 

                             

                         

                          

                            

                   

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

                                                             
11

 Suhandari M. Putri, Schema CSR,Kompas, 4 Agustus 2004 
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(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.( Al-

Baqarah 177).
12

 

 

Ayat diatas menerangkan bahwa tentang pokok-pokok kebajikan dan sifat-

sifat  orang-orang yang jujur dan bertaqwa, memberikan pandangan yang benar 

tentang arti kebajikan Bahwa kebajikan itu tidaklah terletak pada menghadapkan 

wajah ke timur dan ke barat,sementara hati dan perasaan yang bersangkutan terlepas 

sama sekali dari kebajikan dan tidak mewujudkan kebajikan, Iman kepada Allah 

adalah titik awal perobahan hidup manusia dari pengabdian kepada makhluk untuk 

hanya mengabdi kepada Allah SWT belaka. 

Merasakan bahwa Allah SWT selalu hadir memperhatikan segala tindak 

tanduk kita bahwa tidak ada kelebihan manusia satu sama lain di hadapan Allah 

kecuali dengan taqwa, bentuk bentuk nyata dari pengaruh iman dan taqwa yang telah 

bertahta di sanubari, Iman dan taqwa yang membebaskan manusia dari cengkeraman 

sifat kikir, sifat individualistis dan cinta kepada dunia,Semua sifat-sifat itu adalah 

berpuncak dari pengaruh syaithan yang selalu membelokkan arah kehidupan manusia 

dari pengabdian yang tulus demi Allah kepada kesesatan yang sejauh-jauhnya.  

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak dapat hidup 

sendiri, dan membutuhkan orang lain untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas diperlukan berbagai upaya baik dari 

pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

                                                             
12

 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang,1996,h.  264. 
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didaerah tersebut. Salah satu pihak terkait yang dapat  membantu upaya 

meningkatkan mutu pendidikan agama islam adalah perusahaan Arta Graha (TWNC). 

Perusahaan Arta Graha (TWNC) adalah perusahan  yang bergerak dalam 

bidang konservasi sumber daya alam di lingkungan dusun Pengekahan kecamatan 

Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung. Perusahaan Artha 

Graha (TWNC) peduli memiliki lima pilar kepedulian yaitu : 

a) Membantu penanganan dini para korban bencana alam besar yang terjadi 

di Indonesia. 

b)  Kegiatan Sosial Kemanusiaan dalam ketahanan pangan.  

c) Pendidikan. 

d) Kesehatan. 

e) Kepedulian atas pelestarian lingkungan. 

Perusahaan Artha Graha (TWNC) fokus dibidang pendidikan , Komitmen 

untuk terus berperan dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya diwujudkan 

dalam bentuk bantuan fisik, tetapi juga pada non-fisik berupa bantuan tunjangan 

tenaga pendidik guru ngaji dan TPA, Al-quran , bangunan untuk TPA (baik pekerja 

dan material bangunan), HBI, di desa Wayharu kecamatan Bengkunat Belimbing, 

kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung .
13

 

Pendidikan penting bagi siapa saja bukan hanya anak-anak namun semua 

orang juga membutuhkan pendidikan.Pendidikan bisa didapatkan di bangku sekolah 

maupun di organisasi pendidikan non formal lainnya. Apapun pendidikan yang 

                                                             
13

 http://arthagraha.net/id/corporate-social-responsibility/ (di akses pada 14-10-2016) 

http://arthagraha.net/id/corporate-social-responsibility/
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ditempuh pada dasarnya merupakan upaya untuk  meningkatkan pengetahuan 

seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti. 

Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang 

dilaksanakan.Bukan hanya itu pendidikan bermutu bisa didapatkan bila tenaga 

pengajar benar-benar bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik.Agar 

Negara kita tidak kalah dengan Negara tetangga tentu saja pemerintah harus 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada.Pendidikan di Indonesia masih tergolong 

menengah kebawah karena sistem dan sarana yang kurang memadai. 

Mutu pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang baik pula. Bila 

generasi muda memiliki pendidikan yang baik mereka bisa membangun negara 

dengan baik pula dan tidak ketinggalan zaman.
14

 

Dapat dipaparkan bahwa pendidikan agama islam di dusun Pengekahan 

kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat masih banyak memiliki 

kekurangan yang dijelaskan  diatas . Perusahaan  Artha Graha (TWNC) adalah 

perusahaan swasta yang memiliki peran dalam meningkatkan Mutu Pendidikan 

Agama Islam dusun Pengekahan Belimbing Pesisir Barat.  

 

D. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitan yang boleh dikatakan 

paling penting diantara proses lain. 

                                                             
14

Depdiknas.2003. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1. Koonsep Dasar. 

Jakarta: Depdiknas. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses peran perusahaan Arta Graha (TWNC) dalam Meningkatkan  

mutu Pendidikan Agama Islam? 

2. Sejauh mana peran perusahaan Arta Graha (TWNC) dalam Meningkatkan  mutu 

Pendidikan Agama Islam? 

 

E. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak terlalu luas cakupannya, maka berdasarkan latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

masalahnya, yaitu peran perusahaan Artha Graha (TWNC) dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Agama Islam di dusun Pengekahan kecamatan Bengkunat 

Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung. 

 

F. Rumusan Masalah  

Masalah adalah “suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti 

dilalui ( dengan jalan mengatasinya), apabila kita akan berjalan terus”.
15

 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa masalah adalah adanya kesenjangan 

antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Oleh sebab itu 

masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

                                                             
15

 Winaryo Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, Tarsito, Bandung, 2012, h.  33. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut “Bagaimana Peran Perusahaan Artha Graha (TWNC)  dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Agama Islam dusun Pengekahan Belimbing Pesisir Barat”?. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah  sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di dusun Pengekahan 

Belimbing Pesisir Barat provinsi Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi kalangan akademisi, hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk menambah pengetahuan serta informasi bagi para 

pembaca selanjutnya yang mengambil permasalahan yang sama. 

b. Bagi kalangan non-akademisi diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sebuah bahan pertimbangan dalam penerapan CSR yang berbasiskan 

pengembangan masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Mutu Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Mutu  

Pada era globalisasi ini nilai utama yang diinginkan oleh orang 

adalah mutu yang tinggi. Secara etimologis, Mutu adalah derajat  (tingkat) 

keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang 

maupun jasa, baik yang tangible maupun yang  intangible. 

Menurut Juran Mutu adalah kesesuain dengan tujuan atau 

manfaatnya.Crosby  berpendapat bahwa mutu adalah  Mutu adalah 

kesesuain dengan kebutuhan yng meliputi availability, delivery, realibility, 

maintainability, dan cost effectiveness. Sementara itu Deming menyatakan 

bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan  siswa sekarang dan 

dimasa yang akan datang. Dikutip dari  pendapat Elliot serta Goetch dan 

Davis oleh rusman dalam bukunya Manajemen Kurikulum  kualitasatau 

mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan 

tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan .  

Menurut  Goetch dan Davis (1995) “ Kualitas atau Mutu adalah suatu 

kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang,  proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.
1
 

                                                             
1
 Rusman ,Manajemen Kurikulum,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2009) h 554-555. 
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Dikutip dari pendapat Hari Suderajat, Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah dijelaskan bahwa suatu barang disebut bermutu bila 

barang tersebut dapat memenuhi tujuan pembuatan (Fit Their Purpose). 

Mutu pendidikan dengan definisi yang relatif mempunyai dua aspek yaitu: 

Pertama pengukuran kemampuan lulusan sesuai dengan tujuan sekolah yng 

ditentukan dalam kurikulum, kedua: pengukuran terhadap pemenuhan 

kebutuhan dan tuntutan pelanggan, yaitu peran orang tua dan masyarakat.
2
 

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu 

mencakup Input, proses dan output pendidikan.
3
 

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud 

meliputi sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai 

pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber 

daya manusia (kepala sekolah, guru-termasuk guru BP, karyawan, siswa 

dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain 

sebagainya).Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, 

peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain 

sebagainnya.Input harapan-harapan berupa visi,misi,tujuan, dan sasaran-

                                                             
2
 Heri Sudarajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) , (Bandung : 

Cipta Cekas Grafika,2005) h. 1. 
3
 Umeidi, Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah ,(Jakarta : Depdiknas,2001, h 25. 
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sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan Input sangat diperlukan 

agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi 

rendahnya Mutu Input dapat diukur dari tingkat kesiapan Input. Makin 

tinggi Input, makin tinggi pula mutu Input tersebut.
4
 

Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu  menjadi 

sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses tersebut disebut Input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut 

Output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang 

dimaksud meliputi proses pengambialan keputusan,pengelolaan 

kelembagaan, pengelolaan program,proses belajar mengajar memiliki 

tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. 

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasaian 

serta pemanduan Input  sekolah ( guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, 

dan sebagaainya) dilakukan secara harmonis dan terpadu,sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable 

Learning), mampu mendorong  motivasi dan minat belajar, dan benar-benar 

mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung 

arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang 

diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi 

muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-

                                                             
4
 Rohiat, Manajemen Sekolah ; Teori Dasar Praktik, (Bandung : Refika Aditama,2008) h. 52. 
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hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar 

secara terus menerus  ( mampu mengembangkan dirinya). 

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah dapat 

diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, 

kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya khususnya yang berkaitan 

dengan mutu Output sekolah, dapat dijelaskan bahwa Output sekolah 

dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya 

prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: prestasi 

akademik, berupa nilai ulangan harian.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah 

ukuran dan tingkat baik dan buruk nya benda, yang membantu instuisi 

merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi 

sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya 

agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. 

Peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses sistematis yang terus 

menerus meningkatkan kulalitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan pendidikan, dengan tujuan agar menjadi pendidikan 

yang lebih efektif dan efisien 

Sebagaimana dijelaskan  bahwa mutu pendidikan sangat erat 

kaitannyan ayat Al-qur’an :  
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Artinya : Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. ( Q.S Alam Nasyrah :5-7)  

2. Indikator Mutu 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengarah 

kepada konteks hasil pendidikan mengaju pada prestasi yang dicapai pada 

tiap kurun waktu tertentu. 

Dikutip dari pendapat Sugeng Listyo Prabowo dalam bukunya 

Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah berpendapat bahwa pendidikan 

yang bermutu, memiliki indikator-indakator sebagai berikut: 

a. Memiliki prestasi akademik dan non akademik diatas rata-rata  sekolah 

didaerah tersebut. 

b. Sarana dan Prasarana serta layanan yang lebih lengkap. 

c. Sistem belajar yang lebih baik dan waktu belajar yang lebih panjang 

d. Melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar. 

e. Mendapat animo yang besar dari masyarakat, yang dibuktikan dengan 

jumlah pendaftar disbanding kapasitas kelas. 

f. Biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah disekitarnya.
5
 

                                                             
5
 Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah ,( Malang : UIN, press, 

2008) h. 64. 
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Hal yang senada sebagaimana diungkapkan oleh pendapat berikut 

ini yang berkaitan dengan Mutu pendidikan menyebutkan bahwa 

indicator dari Mutu pendidikan meliputi: 

a. Masukan (Input) yaitu siswa yang diseleksi secara ketat dengan 

mengunakan criteria tertentu dan prosedur yang dapat di 

pertanggungjawabkan. 

b. Prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor,nilai Ebtanas, 

dan hasil tes prestasi akademik. 

c. Skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreatifitas 

d. Tes fisik, jika diperlukan. 

e. Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk mengetahui kebutuhan 

belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam 

kegiatan kurikuler maupun ekstra kulikuler. 

f. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi 

keunggulan menjadi nyata baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial psikologis.
6
 

Mencermati indikator-indikator diatas, terlihat bahwa pendidikan 

yang bermutu harus mencakup pendidik, siswa, sarana dan prasarana, 

lingkungan sekolah, kurikulum, proses belajar mengajar, program-

program muatal lokal dan pengembangan diri, bahkan juga berkaitan 

dengan pembinaan yang panjang, artinya pendidikan yang bermutu 

                                                             
6
Ibid,.h. 69. 
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harus mampu mengembangkan anak sepenuhnya. Namun demikian 

pendidikan yang bermutu tersebut harus dibuktikan dengan besarnya 

animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya disekolah 

tersebut. 

Kondisi ini juga menandakan bahwa sekolah yang bermutu bukan 

sekolah yang tidak diinginkan oleh masyarakat, karena bagaimanapun 

baiknya sekolah tersebut tetapi tidak diminati oleh masyarakat maka 

sekolah tersebut tidak akan memiliki nilai keunggulan (Bermutu). 

3. Lembaga  

Adapun lembaga pendidikan islam dapat diartikan sebagai 

diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan 

islami.  

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir mengemukakan beberapa jenis 

lembaga pendidikan yaitu : keluarga, Masjid, Pondok Pesantren , 

Madrasah (TPA) 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Proses kependidikan pada hakikatnya adalah usaha ikhtiariah 

untuk mempengaruhi, merubah dan membentuk kepribadian dan tingkah 

laku sehingga sesuai dengan tujuan hidup manusia yang mencita-

citakan. 
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Pengertian pendidikan Agama Islam Menurut Achmad D. 

Marimba mengatakan bahwa : 

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan 

hukum-hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam, ialah kepribadian yang memiliki 

nilai-nilai islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai islam.
7
 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha sadar atau ikhtiar orang dewasa untuk 

mendidik dan mengembangkan kepribadian anak agar terbentuknya 

kepribadian yang taat beragama, berilmu, beramal soleh berdasarkan 

ajaran Islam. Disamping itu pendapat lain mengatakan bahwa : 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
8
 

 

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

                                                             
7
 Achmad D. Marimba,Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung: Al-Ma’arif, 1989), h. 

23. 
8
 Departemen Agama RI.,Kurikulum SD/MI Garis-Garis Besar Program Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen 

Agama,2001) h. 1. 
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Dalam setiap langkah usaha yang telah direncanakan untuk 

mencapai suatu tujuan tentunya harus memiliki dasar yang kuat.Begitu 

juga dalam Pendidikan Agama Islam, dasar yang digunakan adalah 

merupakan landasan atau pedoman yang dapat memperkokoh dan 

menegakkan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Zuharini dkk, menyatakan bahwa “Pendidikan agama islam memiliki 

dasar religious yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama islam 

yang tertera dalam ayat Al-Qur’an maupun Al-Hadist”.
9
 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka jelaslah bahwa Al-Qur’an dan 

Hadist dalah pedoman hidup bagi kita umat islam dan Al-Qur’an dan 

Hadist tersebut harus dijadikan pedoman untuk melakukan semua usaha 

yang dikerjakan umat islam. 

Selanjutnya masih ada dasar lain yang mengatur masalah 

keyakinan beragama di Negara Indonesia yang termuat didalam Undang-

Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 berbunyi “ Negara atas Ketuhanan 

Yang Maha Esa “ dan pasal 29 ayat 2 berbunyi “ Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu “ .
10

 

Dalam pasal ini kebebasan memeluk agama dan kebebasan 

beribadat menurut agama yang dinutnya bagi warga negara Indonesia 

                                                             
9
 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Agama Islam,(Jakarta: Bumi Aksara ) h. 86. 

10
Anonim. UUD 1945, UU RI Sesudah Amandemen 1-1V, Surakarta, ITA, h.  22. 
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telah mendapat jaminan dari pemerintah dan hal ini sejalan dengan 

Pendidikan Agama Islam dan hal-hal yang terdapat didalamnya. 

Menurut Ibnu Katsir, Pendidikan adalah metode dakwah yang 

tepat dengan menanamkan pendidikan Agama Islam kepada anak sejak 

dini akan menciptakan mereka menjadi anak-anak yang kokoh berpegang 

pada ajaran agama Islam. Agama yang tidak diragukan lagi 

kebenarannya. Dengan mengajarkan Pendidikan Agama Islam, maka 

anak akan menjadi paham tentang agama yang dianutnya. Paham bahwa 

sumber pegangannya di dalam hidup ini hanya ada dua :  Al-qur’an, dan  

Hadist. 

Dasar kedua pegangan tersebut pula yang pasti akan 

membimbingnya bahagia dunia dan akhirat. Karena didalamnya 

mengajarkan tentang aturan-aturan hidup dan pola interaksi dengan Allah 

SWT dan dengan sesama manusia.Intinya, Pendidikan Agama Islam 

Mengajarkan tentang akhlak baik terhadap Tuhan yang menciptakan, 

maupun sesama manusia.
11

 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam memiliki beberapa fungsi antara lain : 

a) Pengembangan, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT yang ditanamkan dalam lingkup pendidikan 

keluarga. 
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 Haidir Putra Dauly, Pendidikan Islam, Jakarta,2004, h. 156. 
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b) Pengajaran, untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang 

fungsional. 

c) Penyesuaian, untuk menyesuaiakan diri dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat bersosialisasi 

dengan lingkungan sesuai dengan ajaran islam. 

d) Pembiasaan, melatih siswa untuk selalu mengamalkan ajaran islam,  

melaksanakan ibadah, dan berbuat baik. 

d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pai meliputi keserasian, kelarasan, dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

dengan sesama manusia dengan dirinya sendiri serta hubungan manusia 

dengan makhluk lain dan lingkungan. Apabila dilihat dari segi 

pembahasannya maka ruang lingkup PAI yang umum dilaksanakan 

disekolah adalah : 

1). Pengajaran Keimanan, merupakan proses belajar mengajar tentang 

aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut 

ajaran islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang penanaman rukun 

islam. 

 2). Pengajaran akhlak, merupakan bentuk pengajaran yang mengarah 

pada pembentukan jiwa, cara sikap individu pada kehidupannya. 

Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

supaya yang diajarkan berakhlak baik.  
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3).  Pengajaran ibadah, merupakan pengajaran tentang segala bentuk 

ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar 

siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan dengan benar. 

 4). Pengajaran fiqih, merupakan pengajaran yang isinya menyampaikan 

materi tentang segala bentuk hokum islam yang bersumber pada Al-

Qur’an dan Hadist, dalil-dalil syar’I yang lain. Tujuan pembelajaran 

ini agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hokum-hukum islam 

dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

5). Pengajaran Al-Qur’an, merupakan pengajaran yang bertujuan agar 

siswa dapat membaca Al-Qur’an dan mengerti arti kandungannya 

yang dapat disetiap ayat Al-Qur’an. 

6). Pengajaran sejarah Islam, bertujuan agar siswa dapat mengetahui 

tentang pertumbuhan dan perkembangan agama islam dari awalnya 

sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan 

mencintai Agama Islam 

5. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam 

Mutu pendidikan mencakup input, proses dan output pendidikan. 

Mutu input  dan proses mencakup bahan ajar,  metodelogi pembelajaran 

yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, media pembelajaran yang 

tepat , sumber belajar yang lengkap sistem penilain dan evaluasi yang 

efektif, dukungan administrasi sekolah dan dukungan sarana dan prasarana. 

Mutu output/ hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai 
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disekolah dalan kurun waktu tertentu , yang meliputi prestasi akdemik dan 

non akademik.
12

 

Upaya peningkatan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standa 

kompetensi pendidikan yaitu melalui consensus nasional antaa pemeintah 

dengan lapisan masyaakat. 

Adapun standar nasional mengenai Mutu Pendidikan ialah sebagai 

berikut: 

a. Standar Isi: Ruang lingkup meteri dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan , kompetensi 

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang 

harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis  pendidikan 

tertentu. 

b. Standar Proses: standar pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

c. Standar Kompetensi Lulusan: kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap,pengetahuan,dan keteampilan. 

d. Standar Tenaga Kependidikan: kriteia pendidikan prajabatan dan 

kelayakan fisik dan mental, peserta pendidikan dalam jabatan 

e. Standar sarana dan prasarana: kriteria minimal ruang belajar, tempat 

berolahraga tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi dan sumber 
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 Edwar Sallis, Manajemen Mutu Pendidikan, terj. Fahrurozi, ICiSoD,Yogyakata,2006,h. 58. 
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belajar yang lain diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi. 

f. Standar pengelolaan: standar yang mengatur peencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasaan kegiatan pendidikan, pada tingkat suatu pendidikan, 

kabupaten/ kota, povinsi, atau nasional agar tercapai efesiensi dan 

efektifitas penyelengaaan pendidikan. 

g. Standar Pembiayaan: standar yang mengatu komponen dan besarnya 

biaya operasi yang berlaku selama satu tahun. 

h. Standar Penilaian: standar yang mengatur mekanisme, posedur, dan 

instrument penilaian prestasi belajar peserta didik.
13

 

Untuk memperbaiki Mutu Pendidikan diperlukan keterlibatan semua 

pihak yang berkaitan dengan pendidikan pemerintah, sekolah, dan 

masyarakat termasuk (CSR Perusahaan), semua yang peduli dengan nasib 

bangsa dimasa depan harus merasa terpanggil untuk membenahi benang 

kusut yang ada di dalam pendidikan.  

Sebagai Perusahaan Tanggung jawab Sosial 

Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 

meningkatkan kualitas Mutu Pendidikan didesa Pengekahaan . 

Pendidikan, dari segi kehidupan umat manusia tidak lain adalah 

sebagai salah satu alat pembudayaan masyarakat manusia itu sendiri. 

Sebagai suatu alat pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan  
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 UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS,Jakata, 2003, h.  112-113. 
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perkembangan dan  pertumbuhan hidup manusia. Sebagai makhluk pribadi 

dan juga makhluk sosial kepada titik optimal kemampuan untuk 

memperoleh kesejahteraan hidup  dunia dan akhirat. Untuk itulah maka 

pendidikan harus benar-benar memiliki kualitas bagi manusia. 

Adapun hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan Mutu/ kualitas 

pendidikan  antara lain : 

1. Peningkatan Profesionalisme Guru  

Guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, 

orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan 

menanamkan nilai-nilai budaya, dan agama terhadap  anak didik, dalam  

proses pendidikan guru memegang peran penting setelah orang tua 

dirumah. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.
14

 

Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang 

bertugas membimbing,mengajar, dan melatih anak didik mencapai 

kedewasaan. 

2. Peningkatan Materi Pendidikan  

Adapun usaha-usaha yang mungkin dilakukan adalah : 

a. Menambah jam pelajaran Alokasi waktu pelajaran islam 

merupakan kendala. Sebab materi yang disampaikan sangat 
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 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP ( Jakarta : Persada 

Press,2009), h. 50. 
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banyak berdasarkan rumusan kurikulum yang ada. Penambahan 

jam ini dimaksudkan, pertama,  agar materi pertama dapat 

dipenuhi, kedua, guru memiliki waktu yang cukup sehingga dapat 

menerangkan materi yang ada secara jelas dan gamblang. 

b. Pengorganisasian Materi Banyaknya materi yang akan 

disampaikan kepada peserta didik, maka diperlukan adanya 

pengorganisasian materi. Sehingga materi tersebut akan 

tersampaikan seluruhnya. Materi pendidikan tidak mungkin dapat 

asal saja, tapi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

dimengerti oleh siswa dengan baik. Tujuan pengorganisasian 

pelajaran adalah agar guru lebih memperthatikan urutan 

(Sequence) dari materi yang akan diberikan sesuai tujuan 

instruksional yang telah dituangkan.
15

 

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan  

Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya 

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, 

musolla, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi, serta alat-alat dan 

media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 
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 Roestiyah N.K “Dinamika dan Problematika Pendidikan”, (Jakarta : Bina Aksara, 2005) h. 
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menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti 

halaman,kebun,taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti 

taman sekolah  untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai 

sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana 

pendidikan. 

Sarana adalah alat, metode dan tehnik yang dipergunakan dalam 

rangka meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi edukatif 

antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah. Dalam upaya peningkatan sarana tersebut perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengerti secara mendalam tentang fungsi  atau kegunaan media 

pendidikan. 

b. Mengerti pengunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi 

belajar mengajar. 

c. Pembuatan alat-alat media harus mudah dan sederhana. 

d. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang 

diajarkan.
16

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa sarana 

dan prasarana pendidikan adalah alat atau metode yang digunakan oleh 
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guru dalam kegiatan pengajaran disekolah. Dukungan Masyarakat 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu unit penting yang keberadaanya 

tidak bisa dilepaskan dari masyarakat.Oleh karena itu madrasah harus 

mengorientasikan programnya agar para peserta didik mampu berperan 

dalam kehidupan sehari-hari dilingkungannya.Selain tuntutan-tuntutan 

global dan nasional.Pendidikan juga dihadapkan pada berbagai macam 

tuntutan local, sehingga kepedulian masyarakat terhadap 

pengembangan pendidikan menjadi signifikan hal yang harus dilakukan 

adalah dengan membentuk komite sekolah agar ada timbale balik 

dengan lingkungan masyarakat sekitar. 

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 54.Dan secara spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa bahwa di 

masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah. Yang berperan 

sebagai berikut : 

a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasaan, dan evaluasii program 

pendidikan melalui dewan komite sekolah. 

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangaan, arahan,dan dukungan tenaga,sarana dan prasarana serta 
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pengawasaan pendidikan ditingkat nasional,provinsi,dan kabupaten/kota 

yang tidak mempunyai huungan hirarkis. 

c. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dan memberikan 

pertimbangan,arahan,dukungan tenaga,sarana dan prasarana serta 

pengawasan pendidikan.
17

 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendorong peran 

serta masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, 

antara lain: 

a. Mengundang orang tua murid dan tokoh masyarakat dalam sebuah 

diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Perlunya penjelasan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah, guru saja tapi masyarakat. Melalui 

memberikan pemahaman yang benar. 
18

 

Pendidikan yang dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 

pendidikan yang bermutu dan  unggul. 

B. Perusahaan 

1. Pengertian Perusahaan 

Menurut ketentuan pasal 1 huruf b UU Wajib daftar perusahaan, yang 

dimaksud dengan perusahaan adalah: Setiap bentuk usaha menjalankan 
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setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didiikan 

bekrja serta berkedudukan  dalam wilayah RI untuk tujuan memperoleh 

keuntungan dan laba. 

Menurut Molenggraaf Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang 

dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau 

mengadakan perjanjian perdagangan.
19

 

Dari pendapat diatas disimpulkan perusahaan memuat dua unsur pokok 

yaitu : 

a. Bentuk Usaha (company) yang berupa oganisasi atau badan usaha yang 

didirikan , bekerja dan berkedudukan dalam wilayah RI. 

b. Jenis Usaha (Business) yang berupa kegiatan dalam bidang 

perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiyaan) 

dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.
20

 

2. Jenis – jenis Perusahaan 

a. Perusahaan Industri ( Industry Company) adalah perusahaan yang 

mengolah suatu benda ( bahan baku ) menjadi produk (barang jadi) 

tertentu untuk dijual.  
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b. Perusahaan Dagang (Trading Company) adalah perusahaan yang 

membeli barang untuk dijual tampa mengubah bentuk barang yang dibeli 

tersebut. 

c. Perusahaan Jasa (Service Company) adalah perusahaan yang menerima 

uang dari jasa dari kegiatannya menyediakan asset (harta) tenaga untuk 

pelayanan kepada konsumen (pelanggan). Contohnya : jasa keuangan,jasa 

angkutan, jasa perawatan, jasa penyewaan, jasa konsultan, dan lain-lain. 

d. Perusahaan Agraris (Agrarian Company)  adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan yang hasilnya untuk dijual. 

e. Perusahaan Ekstraktif (Extractive Company) adalah perusahaan yang 

mengambil (mengeksploitasi ) kekayaan alam yang tersedia dengan 

maksud untuk dijual tanpa harus mengubah bentuk barang yang diambil 

tersebut.
21

 

Perusahaan selain mementingkan laba dari perusahaan namun 

namun juga mementingkan tanggung jawab perusahaan (CSR) Corporate 

Social Responsibility  

3. Pengertian Corporate Social Responsibility 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya 

(namun bukan hanya). Perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk 

                                                             
21

M . Nafarin ,Pengangaran Perusahaan , 2013, Salemba Empat, h. 14. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


35 
 

tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di 

antaranya 

adalah konsumen, karyawan, pemegangsaham, komunitasdan lingkungan 

dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek 

pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

 Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan "pembangunan 

berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam 

melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata 

berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat 

keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan 

lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek 

maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, 

CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan 

pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi 

dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh 

pemangku kepentingannya.
22

 

4. Sejarah Corporate Social Responsibility 

Di Indonesia, istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an. Namun 

semakin populer digunakan sejak tahun 1990an. Istilah CSR muncul 

ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Di Indonesia, kegiatan CSR 
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ini sebenarnya sudah dilakukan perusahaan bertahun-tahun lamanya. 

Namun pada saat itu kegiatan CSR Indonesia dikenal dengan nama CSA 

(Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Kegiatan 

CSA ini dapat dikatakan sama dengan CSR karena konsep dan pola pikir 

yang digunakan hampir sama. 

Layaknya CSR, CSA ini juga berusaha merepresentasikan 

bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial 

dan lingkungan.misalnya, bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, 

sosial,  pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), beasiswa dll.  Melalui 

konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, yang dibangun pada tahun 

2000an. sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga 

pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan 

melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini 

departemen sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia.   

Selang beberapa waktu setelah itu pemerintah menghimbau kepada 

pemilik perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya.Namun, 

ini hanya sebatas imbauan karena belum ada peraturan yang mengikat. 

Sejatinya  pemerintah  menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan 

perusahaan bukan hanya sebatas stakeholders atau para pemegang saham. 

Melainkan stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

eksistensi perusahaan.Stakeholders dapat mencakup karyawan dan 

keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, 
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lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lingkungan, media massa dan 

pemerintah.  

           Setelah tahun 2007 tepatnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 

2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas keluar, hampir semua 

perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR, meski lagi-lagi 

kegiatan itu masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan 

keterikatan peraturan pemerintah. Misalnya, masih banyak perusahaan 

yang jika memberikan bantuan maka sang penerima bantuan harus 

menempel poster perusahaan ditempatnya sebagai tanda bahwa ia telah 

menerima bantuan dari perusahaan tersebut. Jika sebuah perusahaan 

membantu masyarat secara ikhlas maka penempelan poster-poster itu 

terasa berlebihan.
23

 

5. Jenis –jenis Corporate Social Responsibility  

a. Corporate Social Responsibility Pendidikan 

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak biasa 

diabaikan Ioleh perusahaan dalam menerapkan CSR.Maka tidak 

mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam 

penerapan corporate social responsibility.Beberapa  contoh program 

corporate social responsibility dalam pendidikan yang cukup baik dan bisa 

dijadikan contoh adalah PT.HM Sampoerna Tbk. Sebagai perusahaan rokok 

                                                             
23

 http://gunnaharmyani.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-dan-landasan-csr.html (di akses pada 

21-10-2016). 

http://gunnaharmyani.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-dan-landasan-csr.html
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terbesar diindonesia, perusahaan ini telah membentuk yayasan sendiri yang 

diberi nama poetra sampoerna foundation. Dengan pengelolaan yang sangat 

professional, program-program pelayanan sosial dalam bidang pendidikan 

menjadi ciri khas yang ditempakkan oleh  poetra sampoerna foundation 

adalah dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang 

berpestasi dan tidak mampu.
24

 

Demi membangun bangsa yang lebih berkualitas dan intelektual, PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) terus berkontribusi secara 

konsisten dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaannya atau 

Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di bidang 

pendidikan.Sebagai BUMN telekomunikasi di Indonesia, Telkom tidak hanya 

menjalani aktivitas operasional bisnis tapi juga turut serta memberikan 

kontribusi dalam membangun bangsa. Untuk itu, Telkom menjalankan CSR 

di bidang pendidikan demi melahirkan generasi masa depan yang 

berpendidikan dan melek akan teknologi. Salah satu bentuk dukungan 

Telkom untuk dunia pendidikan adalah adanya Telkom University, institusi 

pendidikan tinggi yang telah berdiri selama 25 tahun dan telah melahirkan 

sedikitnya 29.602 alumni hingga November 2014 lalu. 

Sebagai satu-satunya perusahaan telekomunikasi milik negara, 

Telkom tidak hanya melakukan aktvitas bisnis tapi juga menyadari betul 

                                                             
24

 Edi Suharto, CSR dan COMDEV, Investigasi Kreatif Perusahaan di Era 

Globalisasi,Alfabeta ,Bandung,Oktober,2010), h. 231. 
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arti penting CSR perusahaan. Telkom University adalah salah satu bentuk 

komitmen kami untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia dan akan 

terus ditingkatkan ke depannya,” ungkap Ketua Telkom Foundation Dwi 

Sasongko Purnomo di Kawasan Telkom University, Bandung  

Telkom memiliki Telkom Foundation yang menaungi dan mengatur 

operasional di Telkom University dan institusi pendidikan lainnya yang 

dimiliki Telkom.Selain institusi pendidikan tinggi, saat ini Telkom 

Foundation juga menaungi institusi pendidikan dasar dan menengah. 

Telkom Foundation telah mengelola 31 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 

Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan 3 akademi. 

Telkom University siap menjadi universitas kelas dunia seperti 

diharapkan semua pihak karena memiliki semua aspek untuk mewujudkan 

hal tersebut. Telkom University memiliki 23.000 orang mahasiswa yang 

tersebar di 27 program studi pada 7 fakultas dengan sekitar 1.000 dosen dan 

tenaga penunjang akademik. Jumlah ini ditunjang kesiapan lahan seluas 48 

hektar di kawasan Bandung Technoplex yang dulunya dikenal dengan 

Kawasan Pendidikan Telkom Dayeuhkolot.sudah punya 81 laboratorium 
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dan empat perpustakaan standar Dirjen Dikti, sehingga kualitas pendidikan 

makin meningkat.
25

 

Sejak tahun 1984, PT  Djarum Beasiswa Plus secara konsisten 

berperan aktif memajukan pendidikan melalui pembudayaan dan 

pemberdayaan mahasiswa berprestasi tinggi, dalam berbagai pelatihan soft 

skills untuk membentuk manusia Indonesia yang disiplin, mandiri dan 

berwawasan masa depan serta menjadi pemimpin yang cakap intelektual 

dan emosional. 

Para calon penerima Djarum Beasiswa Plus tersebut diseleksi secara ketat 

dan harus memenuhi persyaratan Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional 

Quotient (EQ), sehingga mereka memiliki kecerdasan emosional dalam 

proses meraih prestasi. 

Selain mendapat bantuan biaya pendidikan, para penerima Djarum 

Beasiswa Plus (Beswan Djarum) juga menerima manfaat lain berupa 

program pelatihan soft skills, yang merupakan kelebihan dari Program 

Djarum Beasiswa Plus, yaitu dengan mengikuti pelatihan mengenai 

wawasan kebangsaan, pengembangan karakter, kepemimpinan, kreatifitas, 

serta beberapa kegiatan lain dalam bidang sosial, lingkungan, pendidikan, 

dan budaya. Tujuannya, tidak lain agar para Beswan Djarum kelak bisa 

                                                             
25

 http://www.telkom.co.id/telkom-konsisten-terapkan-csr-bidang-pendidikan.html (di akses 

pada 21-11-2016). 
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menjadi manusia Indonesia yang disiplin, mandiri dan berwawasan masa 

depan sebagai calon pemimpin bangsa. 

Melewati usia seperempat abad lebih program ini berjalan, lebih dari 7.000 

mahasiswa dari 74 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 24 provinsi 

seluruh Indonesia telah menerima Djarum Beasiswa Plus. 

Selain memberikan program beasiswa Djarum Beasiswa Plus 

kepada mahasiswa strata satu berprestasi tinggi, melalui Djarum Bakti 

Pendidikan, kami juga memberikan bantuan pendidikan kepada Sekolah 

atau Perguruan Tinggi dan juga program pelatihan yang dapat membekali 

para mahasiswa berprestasi tinggi untuk memasuki dunia kerja, yang antara 

lain adalah: 

1.    Road to Campus 

2.    Bantuan Fasilitas Pendidikan Universitas Muria Kudus 

3.    Bantuan Fasilitas Pendidikan Universitas Diponegoro 

4.    Bantuan Pendidikan Universitas Paramadina 

5.    Bantuan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara.
26

 

 

b. Corporate Social Responsibility Ekonomi 

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi 

perhatian penting dalam pemangku kebijakan corporate social 
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http://filativa.blogspot.co.id/2012/02/djarum-fondation-csr-bagian-2.html (di akses pada 21-
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responsibility.Maka program peningkatan pendapatan masyarakat sering kali 

menjadi program andalan setiap perusahaan dalam penerapan corporate 

social responsibility.Penerapan pendapatan ekonomi biasa diterapkan dengan 

mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada 

pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan ekonomi.
27

 

c. Corporate Social Responsibility Modal Sosial 

Berdirinya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat pasti akan 

menimbulkan dampak bagi masyarakat tersebut. Kehadiran perusahaan 

diharapkan sedikit banyak akan mengangkat derajat kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya baik melalui perekrutan tenaga kerja maupun 

sumbangsih perusahaan secara langsung terhadap masyarakat tersebut. 

Dengan adanya CSR terhadap masyarakat sekitar, perusahaan sebenarnya 

terbantu dalam hal mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berusaha yang 

didapat dari masyarakat sekitarnya.Tanggung jawab sosial terkait dengan 

upaya perusahaan dalam mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam 

masyarakat. Tanggung jawab sosial ini dijaga perusahaan antara lain dengan 

cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat penegak hak asasi 

manusia, pembangunan regional suatu Negara dan melakukan persaingan 

yang sehat.
28

 

d. Corporate Social Responsibility Lingkungan  

                                                             
27

Ibid, h. 158. 
28

 Gunawan Widjaja dan Yaremia Ardi Pratama,Resiko Hukum dan BisnisPerusakan Tanpa 

CSR,Forum Sahabat,Jakarta,2008,h.  3. 
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Lingkungan yang baik dan terpelihara adalah harapan semua 

pihak.Belakangan ini dunia sangat di sibukkan dengan masalah global 

warming yang mengancam kehidupan manusia.Dalam masalah ini salah satu 

pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktifitas industry perusahaan 

dituding sebagai penyebab terjadinya global warming, banyak bantuan dari 

masyarakat,LSM, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan 

memperhatikan masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa 

tanggung jawab terhadap lingkungan adalah sangat penting dalam menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan ini dapat dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara 

mengunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas 

buang, mengimplementasikan system menejemen resiko lingkungan yang 

efektif dan lain sebagainya.
29

 

e. Corporate Social Responsibility Kesehatan 

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target 

millennium goal (MDG). Dengan demikian, program-program corporate 

social responsibility sudah sebaiknya tidak meninggalkan programnya 

dibidang kesehatan bisa dilakukan banyak cara, disesuaikan dengan 

kebutuhan dan apa semestinya dilakukan daerah setempat. Contohnya, untuk 

daerah-daerah tertentu salah satu kendala yang dihadapi adalah masih 

rendahnya kondisi kesehatan manusia, termasuk rendahnya fasilitas 
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kesehatan terutama didaerah-daerah terpencil.Program CSR yang bisa 

diterapkan program pengobatan gratis dan bantuan makanan, serta peralatan 

posyandu dan perbaikan pukesmas.
30

 

Dari uraian-uraian diatas program-program yang dilakukan Perusahan 

melalui corporate social responsibility diatas, peneliti menyimpulkan secara 

garis besar  bahwa jenis-jenis corporate social responsibility terdiri atas tiga 

jenis yaitu : 

a. Sosial, didalamnya meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, penguatan 

terhadap kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 

karyawan,kesejahteraan sosial,olahraga, agama, wanita, kebudayaan dan 

sebagainya.) 

b. Ekonomi , didalamnya meliputi kewirausahaan, kelompok usaha bersama 

atau unit mikro kecil dan menengah, Agrobisnis, pembukaan lapangan 

kerja,infrastuktur ekonomi usaha produktif lainya. 

c. Lingkungan, didalamnya meliputi penghijauan, reklamasi lahan, 

pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, 

pengendalian polusi, serta pengunaan produksi dan energy seefisien 

mungkin. 

                                                             
30

 Ibid, h. 47. 



45 
 

BAB III   

METODELOGI  PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dihasilkan data deskriptif  mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkap kondisi riil yang 

terjadi di masyarakat dan menyikap fenomena yang tersembunyi (hiden 

values) dari seluruh dinamika masyarakat. Metode kualitatif dalam 

pendekatannya bersifat mendalam (in depth) dan menyeluruh (holistic) akan 

menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat, karena pada 

dasarnya penelitian ini akan mengambarkan dan melakukan eksporasi secara 

mendetail mengenai permasalah yang diteliti. Selain itu metode penelitian 

kualitatif yang mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk kata dan 

kalimat akan lebih bermakna serta menyakinkan  para pembut kebijakan dari 

pada pembahasan melalui angka-angka.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengunakan format 

deskriftif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan 

dengan analisis kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh 

sebuah gambaran yang objektif mengenai Peran Perusahaan Arta Graha 
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(TWNC)dalam Meningkatkan Mutu Lemaga Pendidikan Agama Islam di desa 

Wayharu Belimbing, kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir 

Barat, provinsi Lampung.  Unit penelitian ini adalah dusun Pengekahan 

Belimbing, kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, 

provinsi Lampung. Subjek penelitian adalah Perusahaan Arta Graha  

(TWNC).  

B. Sumber Data 

Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 

sumber data ialah : subyek dari mana data diperoleh.
1
 Adapun sumber data 

yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang 

berupa tindakan dan pengamatan, serta data-data tambahan yang berupa 

dokumen-dokumen. 

Sebagaimana yang telah diungkap Meoleong,
2
 bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan atau 

pengamanatan, selebihnya adalah data tambahan, yaitu sumber data tertulis, 

foto dan data statistik. Sehingga peneliti memperoleh beberapa data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi : 

a.  Sumber Data Utama (Primer) 

Moleong mengatakan bahwa sumber data utama adalah sumber 

data yang diambil peneliti melalui kata-kata dan tindakan atau 

                                                             
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka 

Cipta,2002),h. 112. 
2
 Lexy j. Moleong,Loc.Cit. h. 112. 
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pengamatan,
3
 melalui : pengamatan keadaan apa saja peran (corporate 

social responsibility /CSR ) yang diberikan Perusahaan Arta Graha 

(TWNC) kepada dusun Pengekahan Belimbing, kecamatan Bengkunat 

Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung. 

b. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

Moleong mengatakan bahwa sumber data tambahan adalah 

sumber data diluar kata-kata dan tindakan yaitu sumber tertulis.
4
Lebih 

lanjut Moleong menjelaskan bahwa dilihat dari segi sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber data dari arsip, 

dokumen pribadi dan resmi. 

Sedangkan sumber data tambahan atau sumber tertulis yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini, terdiri dari dokumen yang meliputi : (a) sejarah 

desa Wayharu Belimbing, kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten 

Pesisir Barat, provinsi Lampung, (b) letak geografis desa Wayharu kecamatan 

Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung (c) 

keadaan penduduk desa Wayharu Belimbing, kecamatan Bengkunat 

Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung, (d) keadaan penduduk 

Menurut Pekerjaan desa Wayharu Belimbing, kecamatan Bengkunat 

Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung, (e) keadaan sarana 

dan prasarana .  

                                                             
3
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Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti 

mengunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sehingga data-

data yang diperlukan untuk penelitian terkumpul sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. 

C. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah serangkaian percakapan langsung antara 

informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan, bertatap 

muka,mendengarkan secara langsung atas keterangan-keterangan 

informan.
5
 

 Dalam penelitian ini peneliti mengunakan pedoman wawancara 

terstruktur, yang dimaksud wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

mengunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
6
 

Adapun metode wawancara ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan peran (corporate social 

responsibility /CSR ) yang diberikan Perusahaan Arta Graha (TWNC) 

kepada desa Wayharu , kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten 

Pesisir Barat, provinsi Lampung. 

 

  

                                                             
5
 Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian ( Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h.  

83. 
6
 Ibid, h.  84. 
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b. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti.Dalam arti luas, observasi sebenarnya 

tidak hanya terbatas kepada pengamanatan yang dilakukan baik secara 

langsung dan tidak langsung.
7
 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan observasi langsung, 

kemudian peneliti gunakan untuk mengetahui pelaksanaan peran 

(corporate social responsibility /CSR ) yang diberikan Perusahaan Arta 

Graha (TWNC) kepada desa Wayharu, kecamatan Bengkunat Belimbing, 

kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung. 

c. Metode Dekumentasi 

Metode dekumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan,buku surat kabar,majalah, sumber data arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.
8
 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis 

desa Wayharu, kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, 

Provinsi Lampung. 

Sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data yang diinginkan. 

Adapun data/dokumen tertulis dari desa Wayharu, kecamatan Bengkunat 

Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung meliputi : (a) 

                                                             
7
 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid 2 ( ( Yogyakarta : Andi Offset, 2004), h.  151. 
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sejarah desa Wayharu kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir 

Barat, provinsi Lampung, (b) letak geografis desa Wayharu kecamatan 

Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung ,(c) 

keadaan penduduk desa Wayharu, kecamatan Bengkunat Belimbing, 

kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung, (d) keadaan penduduk 

Menurut Pekerjaan desa Wayharu, kecamatan Bengkunat Belimbing, 

kabupaten Pesisir Barat, provinsi Lampung, (e) keadaan sarana dan 

prasarana .  

D. Analis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
9
 

Jadi proses analisis data merupakan usaha menanamkan jawaban – 

jawaban  atas pertanyaan – pertanyaan, rumusan masalah atau hal-hal yang 

diperoleh dari penelitian. 

Dalam analisis data yang diperoleh dari metode  pengumpulan data, 

maka peneliti menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif dengan 

pendekatan berfikir induktif. Teknik analisis kualitatif peneliti gunakan untuk 

                                                             
9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: AlfaBeta, 2012), h.  89. 
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menguraikan, menuturkan, menaksir data peneliti peroleh dari metode 

pengumpulan data. 

 Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus, peristiwa yang khusus konkrit kemudian fakta-fakta itu ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. 

a. Langkah –langkah Analisis data  

1). Data Reduction (Reduksi Data) 

Data diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan 

bahwa “ Makin lama meneliti lapangan, maka jumlah data akan makin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data”.
10

 

Jadi mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di 

reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari 

bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti 

computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 
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2). Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat,bagan,hubungan antara kategori,Flowchartdan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah “ Dengan teks yang bersifat naratif”.
11

 

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, 

karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa 

yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung 

agak lama dilapangan akan mengalami perkembangan data.  

Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah 

ditemukan pada saat memasuki lapangan yang sudah bersifat hipotetik itu 

berkembang atau tidak. Bila telah sekian lama memasuki lapangan, maka 

hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat 

dikumpulkan dilapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan 

berkembang menjadi teori yang Grounded. Teori Grounded adalah teori 

yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan 

dilapangan, dan selanjutnya di uji melalui pengumpulan data yang terus 

menerus. 

 

 

                                                             
11

Ibid, h. 341. 



53 
 

3). Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah sebagai berikut : 

Penelitian kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di 

kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendorong pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
12

 

b. Adapun langkah untuk mendapatkan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

 Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, Norman K. 

Denkin  mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi 

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait 

dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi 

meliputi empat hal, yaitu: (1)  triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti 

(jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan 

(4) triangulasi teori.
13

 

                                                             
12

Ibid,h. 345. 
13

Mudjia Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, http:// 

mudjiarahardjo.com/artikel/270, (diakses pada 17 November 2016). 
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1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk 

mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan 

jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan 

penelitian diragukan kebenarannya.  

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari 

satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk 

memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari 

subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang 

telah memiliki pengalaman penelitian dan  bebas dari konflik kepentingan 

agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari 

triangulasi. 

3.  Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Masing-
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masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti.  

4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 

informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias 

individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain 

itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 

peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas 

hasil analisis data yang telah diperoleh.  

 Untuk menganalisis data peneliti mengunakan Triangulasi sumber data 

dimana Triangulasi sumber data merupakan kajian yang sesuai dengan 

peneliti. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Profil Desa Wayharu dan Perusahaan Artha Graha  

1. Sejarah Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten 

Pesisir Barat  

Desa Wayharu terletak di daerah pesisir pantai kecamatan 

Bengkunat Belimbing kabupaten Pesisir Barat. Desa Wayharu mulanya 

adalah tempat pesirah (perajaan) marga belimbing yang berpusat di dusun 

pengekahan belimbing, yang mempunyai wilayah belimbing dan wayharu. 

Kemudian setelah peralihan pemerintahan maka pekon wayharu belimbing 

menjadi pekon kepratinan. 

Tahun 1969 ada pemekaran pekon maka terbagilah menjadi 

beberapa pekon, ada pekon Bandar dalam, pada tahun 2009 wayharu 

memekarkan satu pekon yaitu pekon Siring gading dan pekon Waytyas 

sehingga yang tinggal hanya wayharu.  

Wayharu memiliki 13 dusun ( Wayharu Induk, Way Kandis, Way 

Batu, Attar Siku, Way Batang, Way Napal, Kampung Baru, Way Neba, 

Sitta Mulya, Pengekahan, Titi Jati, Way binjai, dan Suka Maju). 

2. Letak Geografis Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Pekon Wayharu berbatasan dengan sebelah timur berbatasan 

dengan Waytyas dan Siring Gading, sebelah utara berbatasan dengan pekon 
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Bandar Dalam, sebelah selatan berbatasan dengan Way Menanga dan 

TNBBS, sebelah barat berbatasan dengan laut lepas (Samudera Hindia). 

Luas pekon Wayharu 4.550 H,  terdapat 13 dusun, terletak di 

dataran rendah (merah) apabila musim hujan mudah menyerap air dan 

banjir. 

3. Keadaan Mayarakat  Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

Berdasarkan data desan tahun 2017, jumlah Pekon Wayharu 

terdapat 545 KK atau 1753 jiwa , dengan rincian sebagai berikut :  dengan 

komposisi berdasarkan jenis kelamin :  

 Jenis Kelamin  Frekuensi  

Laki-laki 945 jiwa 

Perempuan  808 jiwa 

 

Jumlah 1753 jiwa 

Sumber Monografi Desa Wayharu, tahun 2017 

4. Keadaan Mayarakat Menurut Mata Pencarian  Desa Wayharu 

Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Petani  80% 

Nelayan 15% 

Guru 2,5% 

Bidan 2,5% 
Sumber data : Data dokumentasi, desa Wayharu Kec Bengkunat Belimbing  

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian 

besar masyarakat desa Wayharu mempunyai pekerjaan. 
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5. Keadaan Agama Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat Belimbing 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 

No Agama Jumlah  

1 Islam  80% 

2 Hindu  15% 

3 Kristen 5% 

Sumber data : Data dokumentasi, desa Wayharu Kec Bengkunat Belimbing  

6. Adapun Pendidikan terdapat di Desa Wayharu Kecamatan 

Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

 

1) Tk dan Paud 

2) Sd dan MI 

3) Smp dan Mts 

4) SMA 

5) TPA 

7. Sarana dan Prasarana Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

 

1) Kantor Pratin (Permanen) terdapat tiga ruangan  

2) Masjid  

3) 2 kamar mandi  

8. Susunan Aparatur Pekon Desa Wayharu Kecamatan Bengkunat 

Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 

Lembaga Himpunan Desa 

1) Peratin  : Dian Setiawan 

2) Sekdes  :  H. M Hilmi  

3) Bendahara : Iskandar Hakim 
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4) Kaur :  

Surahman kaur TU 

Rodiansyah kasi Perencanaan 

Alirohim kaur Keuangan 

Sahril   Kaur Pemerintah 

Nyoman 

parno 

kaur Pembangunan 

Margono Penasehat 

5) Kepala Suku Desa  

Pemangku Wayharu Induk   Hilman 

Pemangku Way Kandis Nasman Shiddiq 

Pemangku  Way Batu                         Etra Kanedi 

Pemangku Attar Siku Ketut Tadiyana 

Pemangku Way Batang Ketut Pidarte 

Pemangku Way Napal Suntana 

Pemangku Kampung Baru Tasroni 

Pemangku Way Neba                        Ahmad Rofeii 

Pemangku Sitta Mulya Sahid 

Pemangku Pengekahan Abdul jaya 

Pemangku  Titi Jati                        Abdul Jaya 

Pemangku Way binjai                        Ade Suhendi 

Sumber data : Data dokumentasi, desa Wayharu Kec Bengkunat Belimbing  
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Tugas pokok dari kaur-kaur yaitu membantu Kepala Desa/ Peratin 

dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dalam mempersiapkan bahan 

perumusan kebijakan pemetaan, kebijakan dalam penyusunan produk 

hukum desa. 
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Gambar 1.2 

Struktur Organisasi Pemerintahan 

Pekon Wayharu Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. 
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B. Gambaran Umum Perusahaan Artha Graha ( TWNC) 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

PT. Adhiniaga Kreasinusa (AKN) atau disebut dengan 

Tambling Wildlife Nature Coservation (TWNC) adalah perseroan yang 

bergerak dibidang konservasi dan pariwisata alam  yang  merupakan 

atau Corporate Social Responsibility  (CSR) dari Artha  Graha 

Network  (AGN) sebagai salah satu  pilar  pelestarian  lingkungan dari 

Yayasan Artha  Graha  Peduli (AGP). 

Awalnya  Artha  Graha  Peduli  (AGP)  masuk ke wilayah 

Tambling pada tahun 1996 sebagai volunteer untuk mendukung 

kegiatan kolaborasi kemitraan antara PT. SAC Nusantara (SACNA) 

dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kegiatan 

tersebut dilakukan untuk pengamanan kawasan hutan TNBBS, Setelah 

melakukan beberapa kegiatan kolaborasi bersama, komunikasi dan 

serangkaian pembicaraan, PT. SAC Nusantara kemudian menawarkan 

kepada Artha Graha Peduli untuk mengambil alih penuh pengelolaan 

kawasan Taman Wisata Tambling (IPPA 100ha). Artha Graha Peduli 

melalui PT. Adhiniaga Kreasinusa (TWNC) bersedia untuk mengelola 

kawasan tersebut. 

Saat ini TWNC memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam 

(IPPA) seluas 100 Ha sejak tahun 2007, di wilayah Tanjung 
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Belimbing 78 Ha, Danau Menjukut 9Ha,  Sekawat/blubuk 8 Ha dan 

Tanjung Mas 5Ha  serta memiliki Lembaga Konservasi Pusat 

Rehabilitasi Satwa seluas 15 Ha di dusun Pengekahan, pekon Way 

Haru, kecamatan Bengkunat Belimbing, kabupaten Pesisir Barat, 

propinsi Lampung.  

Selain itu TWNC juga memiliki perjanjian kerjasama 

kolaborasi antara Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

(BBTNBBS) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) 

Lampung untuk mengelola kawasan Taman Nasional seluas 48.153 ha 

dan kawasan Cagar Alam Laut seluas 14.089 Ha. 

2. Lima pilar Artha Graha Peduli  

1) Pelestarian Lingkungan meliputi : konservasi hutan, konservasi 

flora, konservasi fauna, konservasi laut, korporasi hijau. 

2) Penanggulangan Bencana meliputi : PRB, tanggap darurat, paska 

bencana. 

3) Sosial Kemasyarakatan atau Corporate Social Responsibility  

(CSR) meliputi : pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, 

kepedulian anak, kepedulian duka, kepedulian pangan. 

4) Pemberdayaan Masyarakat meliputi : lapangan kerja, keahlian dan 

ketrampilan, UMKM, kemitraan. 

5) Hukum dan Keadilan  meliputi : non litigasi, litigasi, mitigasi, hak 

cipta, corcom.  
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3. Visi Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

Visi terwujudnya kepedulian pendidikan, lingkungan, sosial, 

ekonomi, seni dan budaya, olahraga , informasi teknologi, kesehatan 

dan keamanan. 

4. Misi Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

Misi menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat 

Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah melalui lima 

pilar Artha Graha Peduli (AGP). 

5. Bagian-Bagian yang terdapat di  Perusahaan Artha Graha 

(TWNC)  

No Bagian-bagian dari Perusahaan 

1 Departeman konservasi 

2 Departemen Sekretariat 

3 Departemen House Keeping 

4 Departemen Karumga 

5 Departemen ME 

6 Departemen AGP Pengamanan 

7 Departemen Merine 

8 Departemen Condev 

9 Departemen Medis 

Sumber data : Data Observasi, Perusahaan Artha Graha, 2017  
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2. Struktur Organisasi Perusahaan Artha Graha Tambling Wildlife 

Nature Conservation ( TWNC)  

Gambar 1.1  

DIREKTUR

WILLYAM 

ADMINISTRASI

JAKARTA

GENERAL MANAGER

TOTO S

HEAD 

KONSERVASI

BAYU

KEPALA SEKRETARIAT 

TWNC
- HRD/GA

- ADM. KEUANGAN

- ADM. LOGISTIK

- MEDIS

HEAD

WORKSHOP

ADE SUHENDI

HEAD 

INFRA

HASMUNI

HEAD COM.DEV 

&FARMING

NURHADI

HEAD RESORT

IE NAN PAUW

HEAD 

KEAMANAN 

HADIS

HEAD 

SIPIL

ANTON S 

PT. ADHINIAGA KREASINUSA
(Tambling Wildlife Nature Conservation)

KOPERASI 

HARTATI

KARUMGA

DIMAS K

M.E

FILDON
H.K

ARKIM

MARINE

RONI

 

 

 



66 
 

3. Pelaksanaan  Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan 

Artha Graha (TWNC) 

Kawasan kerjasama Tambling Wildlife Nature Conservation 

(TWNC) terletak di 2 kabupaten yaitu, Tanggamus dimana terdapat 8 

pekon atau desa dan Pesisir Barat terdapat 4 pekon yang berada di 

sekitar kawasan kerjasama Tambling Wildlife Nature Conservation 

(TWNC) -TNBBS dan di Kabupaten. 

Sebagian besar masyarakat di pekon-pekon tersebut memiliki 

ketergantungan pada hutan di sekitar Taman Nasional dan Cagar Alam 

Laut (CAL) TNBBS. Kehadiran Tambling Wildlife Nature 

Conservation (TWNC) sebagai mitra dari kementerian kehutanan yang 

bergerak dibidang konservasi alam dan pengamanan kawasan hutan 

awalnya tidak mudah diterima oleh masyarakat sekitar serta mengalami 

pro dan kontra.  

Memahami realita dan dinamika yang terjadi di 12 desa 

penyangga sekitar kawasan dan lingkungan perusahaan, maka 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) membentuk 

Community Development. Tambling Wildlife Nature Conservation 

(TWNC) bekerjasama dengan Yayasan Artha Graha Peduli (AGP) 

menyadari bahwa selain perlindungan terhadap flora, fauna dan 

kawasan hutan, juga perlu membentuk kesadaran dan kepedulian 

masyarakat desa penyangga dan sekitar kawasan. 
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Masyarakat desa penyangga adalah bagian dari kawasan yang 

dikelola Tambling Wildlife Nature Conservation  (TWNC). Dengan 

latar belakang dan dinamika sosial yang ada perlu segera dibentuk 

rumusan yang mampu merangkul masyarakat sebagai mitra untuk 

menjaga kawasan hutan. Community Development atau kegiatan 

pemberdayaan masyarakat merupakan jembatan penghubung untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 

pelestarian alam, khususnya di areal kawasan Tambling Wildlife Nature 

Conservation  (TWNC).  

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) menyadari, 

merangkul masyarakat serta memberikan kesadaran terhadap 

pentingnya menjaga kawasan, dan menggunakan kawasan hutan 

sebagaimana mestinya sesuai peraturan kehutanan demi pelestarian 

alam tidak semudah membalikan telapak tangan. namun hal tersebut 

harus terus dilakukan disertai pemahaman mengenai pemenuhan 

kebutuhan hidup masyarakat. 

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) bersifat multi 

sektoral, dusun Pemekahan dan Sinar Harapan adalah dusun-dusun 

yang berbatasan langsung dengan TWNC. Dikedua dusun tersebut 

program pemberdayaan masyarakat masuk melalui unsur pendidikan, 

budaya, pertanian, perkebunan,  kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. 
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Pendidikan juga merupakan salah satu sektor yang besar 

pengaruhnya terhadap konservasi dan lingkungan. Penyadartahuan 

terhadap lingkungan hidup masuk melalui pendidikan formal dan 

informal dengan membidik siswa sekolah dari pendidikan dasar sampai 

perguruan tinggi. Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) 

berusaha membuka cakrawala masyarakat mengenai penting nya 

menjaga lingkungan hidup. Ditunjang dengan adanya program 

beasiswa untuk masyarakat desa penyangga yang diberikan oleh 

TWNC untuk jenjang Sekolah Menengah Atas hingga ke Perguruan 

Tinggi.  

Hal tersebut disamping untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan, juga untuk 

mencetak putra-putri daerah yang berkualitas yang pada gilirannya 

akan membangun daerah nya sendiri, untuk peningkatan dari segi 

ekonomi, ekologi dan sosial kemasyarakatan, Corporate Social 

Responsibility  (CSR) yang di berikan bukan hanya bidang umum saja,  

karena dusun Pengekahan dan Sinar harapan (Titi jati) mayoritas agama 

yang dianaut adalah Agama Islam, disini Perusahaan Artha Graha 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) memberikan 

Corporate Social Responsibility  (CSR)  berupa :  

1) Tunjangan Tenaga Pendidik TPA dan guru mengaji tiap bulan 

(saleri guru TPA dan guru mengaji ). 
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2) Sarana Gedung untuk  mengajar TPA (termasuk para Tukang dan 

material bangunannya ). 

3) Bantuan uang untuk membeli Pengeras suara untuk mushalla Al-

ikhlas 

4) Al-Qur’an. 

5) Ikut berpartisipasi Hari Besar Islam ( renovasi masjid dan bersih-

bersih tiap seminggu sekali , kurban ketika hari raya idul adha, 

maulid Nabi, isra miraj, pasar murah ketika puasa ramadhan ). 

6) Membagikan mukena bagi perempuan dan baju koko untuk laki-

laki.
1
 

Program pengentasan pengangguran merupakan salah satu bukti 

kepedulian Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) terhadap 

masyarakat sekitar dengan menyalurkan karakteristik dan keahlian 

masyarakat yang beragam untuk bekerja di Tambling Wildlife Nature 

Conservation (TWNC) sesuai bidangnya masing-masing.  

Tidak ada batasan ataupun kriteria tertentu selain niat dan 

kemauan untuk bekerja di perusahaan. Dengan hal tersebut diharapkan 

masyarakat beralih dari mendapatkan penghidupan dengan mengambil 

sumber daya yang ada di kawasan hutan TNBBS, menjadi pekerja 

formal maupun non formal di perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. 

                                                             
1
 Sumber data : Data dokumentasi, Perusahaan Artha Graha tahun 2017 
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Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang besar 

pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan. Melalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di budayakan penggunaan pupuk organik. 

Diawali pemberian pemahaman mengenai nilai tambah dari pupuk 

organik dan dengan bantuan pupuk, diharapkan masyarakat akan 

terbiasa dan memahami keuntungan penggunaan pupuk organik 

terhadap produktifitas komoditi sekaligus kelestarian lingkungan . 

Seni budaya merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan 

karakter dan sejarah masyarakat dan tempat dimana mereka berada. 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) berusaha 

membangkitkan seni budaya masyarakat, khususnya dusun Pemekahan 

dan Sinar Harapan dimana hampir 50 persen populasinya adalah 

pendatang. 

Pertunjukan pencak silat, tari piring, sampai ke tari 

persembahan di kedua dusun tersebut adalah bukti keberhasilan 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) dalam 

membangkitkan seni budaya, dan kearifan lokal. Dengan hal tersebut 

semoga meningkatkan semangat persaudaraan, serta bersama-sama 

Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) melakukan hal yang 

mulia dengan menjaga kawasan dan lingkungan sekitar. 

Kepedulian Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) 

terhadap pemenuhan kebutuhan pokok adalah dengan mengadakan 
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pasar murah pada setiap hari besar keagamaan. Dalam kegiatan pasar 

murah ini,  Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) bersama 

Artha Graha Peduli (AGP) memberikan paket sembako dengan subsidi 

sebesar hampir 50% dari harga aslinya. Paket sembako tersebut 

dibagikan kepada seluruh masyarakat yang berbatasan langsung dengan 

Tambling Wildlife Nature Conservation  (TWNC).  

Serta masih banyak aspek lain yang menjadi acuan Community 

Development untuk membuka cakrawala masyarakat untuk memahami 

fungsi dan peran Tambling Wildlife Nature Conservation  (TWNC) 

dalam menjaga kelestarian alam di sekitar lingkungan yang mereka 

tempati sehingga menggugah kepedulian dan peran serta masyarakat 

terhadap dampak yang akan muncul bila hutan dan laut dirusak baik 

secara sengaja dan tidak sengaja.
2
 

C. Analisis Data   

Perusahaan Artha Graha TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) 

mempunyai peranan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Desa 

Wayharu. Pada dasarnya perusahaan Artha Graha (TWNC) memiliki lima pilar 

kepedulian terhadap lingkungan, secara tidak langsung dari beberapa pilar 

tersebut harus dijalankan disekitar wilayah perusahaan meliputi pelestarian 

                                                             
2
 Observasi pada tanggal  18 Januari 2017. 
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lingkungan, penanggulangan bencana, CSR, pemberdayaan masyarakat, serta 

hukum dan keadilan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan  karyawan Perusahaan Artha Graha 

TWNC (Tambling Wildlife Nature Conservation) dibidang CSR maupun 

manajemen. Corporate Social Responsibility di perusahaan Artha Graha (TWNC) 

sudah ada sejak berdirinya perusahan. Perusahaan ada  berdampingan dengan 

Pengekahan maka (CSR) dilaksanakan, selain kami membantu masyarakat Desa 

Wayharu, dengan CSR diharapkan kami bisa mengajak, merangkul masyarakat 

peduli dengan lingkungan sehingga perusahaan dan Desa Wayharu berdampingan 

tanpa ada rasa perbedaan.
3
 

Perusahaan Artha Graha (TWNC) mempunyai visi dan misi menyeru 

kepada kepedulian lingkungan, pendidikan, ekonomi, seni dan budaya, 

olahraga, informasi teknologi, kesehatan dan keamanan. Pendidikan, 

kesehatan, olahraga, seni budaya, kepedulian anak, kepedulian duka, dan 

kepedulian pangan. 

Pengimplementasian CSR yang dilakukan Perusahaan Artha Graha 

(TWNC) menyadarkan masyarakat peduli dengan alam, dengan begitu 

menjaga alam sekitar agar tidak dirusak. Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

                                                             
3
 Wawancara dengan Bpk Dayat dan Bpk Doyok, Karyawan bagian  Menejemen, Desa 

Wayharu , Bengkunat Belimbing , 28 Januari 2017. 
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tidak memiliki kendala dalam mengimplementasikan CSR, bahkan 

masyarakat desa setempat menerima dengan baik tampa adanya rasa curiga. 

Proporsi dana CSR yang dikeluarkan Perusahaan Artha Graha (TWNC) 

cukup besar yakni berupa perlengkapan sekolah, pakaian, perlengkapan 

ibadah, material bangunan, beasiswa pendidikan, sembako, dan lain-lain. 

CSR yang diberikan Perusahaan Artha Graha (TWNC) juga berupa 

tunjangan tenaga pengajar TPA dan sarana gedung TPA yang digunakan 

untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dalam mengaji seperti 

pengeras suara, Al-Qur’an, renovasi masjid, dan partisipasi pada hari besar 

Islam seperti kurban dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas benar adanya perusahaan Artha Graha telah 

membantu desa Wayharu, melalui CSR, CSR ada bersamaan dengan 

perusahaan didirikan,  yang melatar belakangi  adanya CSR adalah terdapat 

dalam lima pilar perusahaan dan terdapat juga di visi dan misi perusahaan 

menyeru kepada kepedulian lingkungan, pendidikan, ekonomi, seni dan 

budaya, olahraga, teknologi, kesaehatan dan pangan. 

CSR yang diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, 

seni budaya, kepedulian anak, kepedulian duka dan pangan. Dengan adanya 

CSR perusahaan memiliki harapan agar masyarakat desa Wayharu peduli 

dengan lingkungan, adapun CSR yang telah dilaksanakan : saleri guru 

mengaji dan TPA tiap bulan telah diberikan, sarana gedung TPA berjumlah 

tiga gedung ( termasuk material dan para pekerja), telah memberikan uang 
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untuk membeli pengeras suara di mushalla Al-ikhlas, ketika hari besar islam 

tiap tahun adanya qurban, maulid nabi ,membagikan mukena, baju koko, 

mengelar pasar murah Ramadhan. 

Berdasarkan observasi diatas, menunjukan bahwa Perusahaan Artha 

Graha sudah menjalankan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Agama Islam di Desa Wayharu dengan cukup baik. Tanggung jawab  sosial 

(CSR) yang dilakukan Perusahaan Artha Graha terkait meningkatkan mutu 

pendidikan agama islam dengan membantu memberikan bantuan berupa uang 

untuk saleri guru mengaji dan guru TPA, gedung (eserta pekerja dan 

material), Al-quran, dan HBI (hari besar umat Islam).  

Dari hasil observasi, menunjukkan bahwa Perusahaan Artha Graha 

telah menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) di  Desa Wayharu, namun 

perlu adanya peningkatan agar lebih baik lagi.  

Berdasarkan analisis dan observasi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa peran Perusahaan Artha Graha dalam meningkatklan mutu pendidikan 

agama islam di Desa Wayharu : 

1. Perusahaan Artha Graha telah memberikan tanggung jawab sosial (CSR) 

terhadap Desa Wayharu. 

2. Perusahaan Artha Graha telah menjalankan  tanggung jawab sosial (CSR) 

sesuai dengan lima pilar kepedulian Artha Graha Peduli terhadap Desa 

Wayharu. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Setelah data-data hasil penelitian dianalisis pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

Adapun peran Perusahaan Artha Graha (TWNC)  yang diberikan 

perusahaan : 

1) Tunjangan Tenaga Pendidik TPA dan guru mengaji tiap bulan (saleri guru 

TPA dan guru mengaji ). 

2) Sarana Gedung untuk  mengajar TPA (termasuk para Tukang dan material 

bangunannya ). 

3) Bantuan uang untuk membeli Pengeras suara untuk mushalla Al-ikhlas 

4) Al-Qur’an. 

5) Ikut berpartisipasi Hari Besar Islam ( renovasi masjid dan bersih-bersih tiap 

seminggu sekali , kurban ketika hari raya idul adha, maulid Nabi, isra miraj, 

pasar murah ketika puasa ramadhan ). 

6) Membagikan mukena bagi perempuan dan baju koko untuk laki-laki  

B. Saran 

Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan 

seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada 

beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut : 
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Bagi masyarakat desa Wayharu : 

1. Tanggung jawab sosial  yang diberikan perusahaan gunakan dengan sebaiknya 

tampa rasa curiga dan saling menjaga lingkungan sekitar. 

Bagi perusahaan : 

2.  Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sifat Akhlak terpuji dengan 

memerikan bantuan berupa Infaq, dan sedekah, dan untuk CSR selanjutnya 

diharapkan perusahaan mendatangkan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru 

sehingga mutu tercapai, aktifitas mesjid, TPA lebih ditingkatkan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 








