


ABSTRAK 
 
  
 Begitu pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia sehingga lembaga 
Inaswasti pun memandang perlu memberikan bimbingan agama Islam bagi anak-anak jalanan 
terutama perempuan. Perlu diketahui bahwa anak jalanan itu akrab sekali dengan yang 
namanya kebebasan, sehingga dalam memberikan bimbingan agama kepada mereka 
memerlukan cara-cara spesifik dan tidak terkesan memaksa, karena berbagai latar belakang 
keluarga serta pengalaman keagamaan yang berbeda. 
 
 Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah anak jalanan perempuan, pengurus 
Lembaga Inaswasti, dan ketua Lembaga Inaswasti. Sumber data untuk anak jalanan 
didasarkan pada populasi melalui observasi dan wawancara berpedoman. Metode 
pengumpulan data melalui observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Metode 
yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode analisa deskriptif analisis. 
 
 Situasi buruk yang dialami anak di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap 
keberadaan anak perempuan di jalanan. Dari berbagai factor yang terungkap, sebagian besar 
bermuara dari keluarga. Perceraian dan kekerasan yang terjadi dalam keluarga  merupakan 
factor terbesar penyebab anak harus berada di jalan. Melihat latar belakang anak jalanan 
perempuan yang sebagian besar dari keluarga miskin, maka dapat dikatakan kemiskinan 
menciptakan kondisi kunci dalam mendorong anak berada di jalanan. Faktor lainnya adalah 
impian akan kebebasan yang tidak didapat dalam keluarga yang selalu mengekang dan 
kurang memperhatikan mereka sehingga merasa tidak mendapat perhatian orang tua dan 
kurang kasih saying. Pelaksanaan bimbingan Agama Islam bagi anak jalanan perempuan 
yaitu dengan memberikan contoh tauladan, menganggap anak layaknya sebagai teman, 
sehingga anak dapat dengan mudah mencurahkan segala isi hati dan mengungkapkan 
permasalahan yang dihadapi, mengadakan pengajian serta dialog keagamaan, dan mengirim 
anak ke pesantren. 
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