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MOTTO 
 

 

……..         …….. 

Verily! Allâh Will Not Change The Good Condition Of A 
People As Long As They Do Not Change Their State Of 

Goodness Themselves.1 

QS. Ar-Ra’d : 11 

 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
~(Pancasila Sila ke lima)~ 

 
 

Tak Ada Kata Kalah Dan Gagal Dalam  Sebuah Usaha. 
Karena Kekalahan Dan Kegagalan Hanya Milik Orang-

Orang Yang Tidak Mau Berusaha. 
You Can If You Think You Can 

 

 

 

  

                                                           
1
King Fahd Holy Qur’an (Al-Madinah Al-Munawarah: King Fahd Holy Qur’an, 1410) 

Page On. 670  
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ABSTRAK 

Ma’sumatun Ni’mah. Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang 

Hak Memperoleh Pendidikan (Studi kasus Bagi Anak Jalanan di Lembaga Sosial 

Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. 

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa sebagai akibat dari 

perkembangan arus perekonomian di Indonesia yang kurang merata menyebabkan 

sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan dan meninggalkan bangku pendidikan 

untuk memenuhi kebutuhan material. Anak adalah generasi bangsa yang masa 

depannya harus dilindungi dan dipenuhi haknya khususnya pendidikan karena 

pendidikan adalah kebutuhan vital bagi manusia. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang hak memperoleh 

pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul 

Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Researct) dengan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara atau interview, dokumentasi dan observasi. Analisis menggunakan 

metode analisis deskriptif. Buku yang dijadikan pedoman utama dalam penelitian 

ini adalah: Hak Anak-anak untuk Memperoleh Pendidikan karya Gaston Mialaret 

dan UUD 1945. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Penerapan hak memperoleh 

pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara sudah terlaksana, 

meskipun dalam prakteknya belum maksimal.(2) Faktor pendukung dan 

penghambat meliputi: (a) Faktor pendukung yaitu, motivasi dan dorongan yang 

tinggi dari kepala atau pemimpin Lembaga Sosial Hafara, kerjasama yang baik 

antara Lembaga Sosial Hafara dengan Lembaga Muhammadiyah, dukungan dari 

Masyarakat sekitar dan perhatian pemerintah D.I.Y. (2) faktor penghambat yaitu, 

sulitnya administrasi yang dibutuhkan, minimnya saranan prasarana, warga binaan 

yang terus bertambah, kurangnya pengajar, dan lingkungan yang kurang kondusif. 

(3) upaya pembina dalam mengatasi problem yang terjadi: (a) mengadakan 

pendampingan anak. (b) penanganan masalah finansial. (c) mencari guru tetap (d) 

menanggulangi penumpukan warga binaan Hafara dengan cara terminasi dan 

mendirikan rumah bagi warga binaan  melalui Lembaga Wakaf yang diperuntukan 

bagi tempat tinggal binaannya. 

Kata kunci: Hak memperoleh pendidikan, Anak jalanan, Lembaga 

Sosial Hafara. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal kaya dengan penghasilan alam, mulai dari

sektor pertanian, peternakan, tambang, hasil alam, hasil laut dan lain

sebagainya. Kesuburan Indonesia memang sangat terkenal, tak ada satu

pun Negara yang memungkiri hal tersebut, bahkan kesuburan tanah

Indonesia sampai dikenang dalam sebuah lagu kolam susu.1 Makmur loh

jinawi, itulah sebutan yang pantas disandang Indonesia.

Dibalik kekayaan dan perekonomian Negara Indonesia yang makin

pesat dan terus berkembang ternyata masih terdapat penduduk Indonesia

yang miskin dan kelaparan, hal ini dikarenakan arus serta perkembangan

perekonomian yang kurang merata sehingga tidak heran jika saat ini kita

jumpai orang yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin

miskin.

Sebagai akibat dari perkembangan arus perekonomian di Indonesia

yang kurang merata menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di

jalan dan meninggalkan bangku pendidikan untuk membantu orangtua

memenuhi kebutuhan material. Dilihat dari segi usia, anak-anak yang

turun jalanan terbilang masih sangat muda, mereka banting tulang

1 Bukan lautan hanya kolam susu kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada
topan kau temui ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga tongkat
kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi
tanaman. http://lirik.anakblog.com/2011/10/koes-plus-kolam-susu.html, diunduh pada hari senin
tanggal 11-02-2013. Pukul 09.45
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mengamen dan mengemis demi sesuap nasi untuk bertahan hidup.

Fenomena inilah yang menimbulkannya munculnya anak jalanan.2

Anak atau pemuda adalah cikal bakal generasi bangsa yang harus

diperhatikan kualitasnya. Kualitas suatu Negara dapat dilihat dari kualitas

pemuda karena pemuda adalah generasi bangsa yang berada didalamnya.

Sedangkan kualitas pemuda dapat diukur dari kualitas sistem pendidikan

yang berjalan dalam suatu Negara tersebut.

Sebagai generasi bangsa maka masa depan seorang anak harus

diperjuangkan dan dilindungi termasuk juga anak jalanan karena mereka

termasuk warga Negara yang sah dan haknya harus dilindungi khususnya

pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan vital bagi

manusia. Selain itu, pendidikan juga merupakan hak setiap manusia dan

setiap warga Negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berasaskan

pada hukum. Hal itu terlihat jelas dengan adanya empat pilar Negara

Indonesia, yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.3

Keempat pilar inilah yang menjadi sumber rujukan dan ideologi bangsa

Indonesia.

2Anak jalanan atau yang sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu
pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan
dengan keluarganya. Mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari
perlakuan kasih sayang, karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan
dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat. Bagong Suyanto,
Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 185-186.

3 UMY News 4 Pilar Goes To Campus, dipostkan pada 28 juni 2013 dan diunduh pada
hari Selasa 02 Juli 2013 pukul 11.47 melalui www.google.com
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Undang-undang dasar 1945 sebagai salah satu pilar Negara dan

dasar dari perundang-undangan di Indonesia, secara tegas telah memuat

hak-hak dasar warga Negara dan salah satunya adalah hak memperoleh

pendidikan yang tercantum jelas dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1)

“setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.4 Dengan adanya

jaminan hak memperoleh pendidikan tersebut seharusnya pendidikan bisa

merata dan dapat diakses oleh siapa saja. Dengan kata lain Pendidikan

seharusnya seperti udara yang bisa dihirup oleh semua orang yang

membutuhkan tanpa pandang siapa dan bagaimana orang yang

menghirupnya.

Penyelenggaraan pendidikan secara hakiki merupakan kewajiban

kedua orangtua. Karena orangtua merupakan wali yang sah yang harus

bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya. Anak

jalanan merupakan anak yang terlantar yang tidak memiliki orang tua atau

pun memiliki orang tua namun mereka tidak mampu menjamin

tumbuhkembang anaknya. Dari pemaparan ini dibutuhkan peran

masayarakat baik melalui adopsi atau perlindungan.

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta merupakan

salah satu Lembaga Sosial yang didirikan oleh masyarakat dan telah resmi

ditunjuk oleh Dinas Sosial Yogyakarta sebagai rumah singgah bagi anak-

anak jalanan seperti gepeng (gelandangan pengemis), pengamen, dan lain-

lain. Selanjutnya di dalam Lembaga Sosial Hafara mereka dibina agar

4Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 21010) hal. 55.
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mempunyai keterampilan, dan bagi  mereka yang bersal dari luar jogja

dipulangkan ke daerah asal.5

Dengan  adanya deskripsi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

dan membahas tentang Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang

Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus bagi anak jalanan di Lembaga

Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta). Selain itu, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUD 1945 Pasal 31

Ayat (1) tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta.

.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) tentang hak

memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara

Kasihan Bantul Yogyakarta?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam

penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) tentang hak memperoleh

pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara Kasihan

Bantul Yogyakarta?

3. Bagaimana upaya pembina dalam pengatasi problem penerapan hak

memperoleh pendidikan di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul

Yogyakarta.

5 Sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Sosial Hafara Kasihan
Bantul Yogyakarta, pada hari Minggu, 27 Januari 2013. Pukul 10.42.
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B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui  bagaimana penerapan UUD 1945 Pasal 31

Ayat (1) tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam

penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) tentang hak memperoleh

pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara Kasihan

Bantul Yogyakarta.

c. Untuk mengetahui upaya pembina dalam pengatasi problem

penerapan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Sosial Hafara

Kasihan Bantul Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Lembaga Sosial

Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta, kami sangat berharap

penelitian ini mampu memberikan manfaat, khazanah dan

kontribusi yang signifikan bagi penulis pribadi, Civitas Akademik,

pemberhati pendidikan dan hukum.

b. Sebagai masukan positif dan perbaikan bagi pemerintah, Lembaga

Sosial Hafara dan peneliti selanjutnya.

c. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu

karya tulis ilmiah yang mampu menambah khazanah intelektual

untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
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C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mengkaji permasalah penelitian

yang pernah ditulis orang lain. Kemudian akan ditinjau apakah ada

persamaan dan perbedaannya, sehingga ditemukan claim idea yang ada

dalam buku, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang lainnya. untuk itu, dengan

adanya tinjauan pustaka ini, penulis dapat menghindari kajian yang sama

dengan penelitian sebelumnya.

Pertama Skripsi Laila Juharoh, Fakultas Syari’ah yang berjudul

“Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Dan

Hukum Islam (Fiqih).6 Dalam skripsinya diterangkan bahwa seorang anak

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi salah satunya hak memperoleh

pendidikan dan hak ini sifatnya dilindungi oleh hukum.

Kedua, Skripsi Ahmad Basyir Affandi Fakultas syari’ah yang

berjudul “Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Perspektif Konvensi Hak

Anak Tahun 1989 Dan Hukum Islam”.7 Dalam skripsinya ia menerangkan

beberapa hak yang harus diterima oleh seorang anak dan salah satu hak

tersebut adalah hak untuk tumbuh kembang (development rights). Hak

untuk tumbuh kembang merupakan hak yang sangat penting. Hak ini

meliputi hak pendidikan dan ini sifatnya sangat penting.

Pembahasan dalam skripsi pertama dan kedua sebenarnya hampir

memiliki kesamaan karena sama-sama membahas hak anak dalam

6 Laila Juharoh, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak(KHA) Dan
Hukum Islam (Fiqih), fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

7 Ahmad Basyir Affandi, Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Perspektif Konvensi Hak
Anak Tahun 1989 Dan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
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perspektif konvensi hak-hak anak (KHA) namun keduanya mempunyai

pandangan yang berbeda skripsi Laila Juharoh memadukan KHA dengan

hukum Islam yaitu Fiqih sementara skripsi Ahmad Basyir Affandi hanya

memadudukan KHA dengan hukum Islam tanpa pengklasifikasian secara

khusus dan ini sifatnya sangat global karena dasar hukum Islam adalah Al-

Qur’ah, Hadist, Ijma dan Qiyas (keempat dasar tersebut didalamnya

memuat ilmu tafsir, hadist, fiqih, dan lain sebaginya). Jika tidak di

spesifikasikan maka penelitian ini bersifat global dan dengan sifatnya yang

global maka pembahasannya pun terlalu meluas dan liar tanpa batasan.

Ketiga, skripsi Akhmad Thantowi, Fakultas Tarbiyah yang berjudul

“Hak Anak-Anak Memperoleh Pendidikan Perspektif Islam”.8 Dalam

skripsinya ia menjelaskan bahwa pendidikan bagi anak sifatnya wajib

diberikan. Bahkan menurutnya anak mempunyai hak memperoleh

pendidikan mulai dari usia pranatal sampai akhir hayatnya. Hak

memperoleh pendidikan cangkupannya sangat luas.

Keempat skripsi Erik, Fakultas tarbiyah dan keguruan yang

berjudul “Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana

Anakdi Lapas Wirogunan Yogyakarta)”.9Dalam skripsinya ia

menerangkan bahwa pendidikan merupakan hak semua manusia atau

education for all dengan menghilangkan dominasi manusia terhadap

8 Akhmad Tantowi, Hak Anak-Anak Memperoleh Pendidikan Perspektif Islam, fakultas
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

9 Erik, Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak Di Lapas
Wirogunan Yogyakarta), fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
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manusia lainnya dengan cara memformat pendidikan sebagai hak semua

umat manusia tanpa kecuali.

Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya skripsi

Akhmad Thantowi membahas tentang “Hak Anak-Anak Memperoleh

Pendidikan Perspektif Islam” yang dimulai dari masa pranatal sampai

akhir hayat. Sementara skripsi Erik “Hak-hak Anak Dalam Pendidikan

(studi kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta)” dalam

pembahasannya (Erik) memandang pendidikan dalam perspektif Islam dan

hukum Konvensional sementara hukum konvensional sifatnya sangat luas

karena jaminan hak memperoleh pendidikan sifatnya global.

Dalam mendukung telaah pustaka ini kami tambahkan beberapa

buku pendukung, untuk menguatkan penelitian yang pertama Dalizar

Putra dalam bukunya “HAM” Hak asasi Manusi Menurut Al-qur’an”

menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak manusia yang harus

diutamakan, menurutnya pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus

terpenuhi. Hak kebebasan mendapat pendidikan merupakan hak kodrat

semua insan yang layak ia dapatkan tanpa terkecuali.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dalam bukunya “

Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”

menerangkan bahwa majlis umum perserikatan bangsa-bangsa pada

tanggal 20 November 1989, menegaskaan konvensi hak anak (KHA) salah

satunya adalah hak untuk tumbuh kembang (development right), yaitu hak-

hak anak dalam konvensi hak anak yaitu meliputi segala bentuk
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pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial

anak.10

Dalizar Putra menegaskan hak pendidikan menurut Al-Quran

sementara Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas melalui perspektif

hukum konvensional, meskipun titik pandang mereka berbeda namun

mereka sama-sama menegaskan bahwa pendidikan itu merupakan hak

anak dan hak-hak anak harus dipenuhi khususnya pendidikan karena

pendidikan sifatnya sangat penting.

Isjoni dalam bukunya “Memajukan Bangsa Dengan Pendidikan”

berpendapat bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan

harus di prioritaskan karena pendidikan mencerminkan kualitas bangsa.

Dan hanya orang-orang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa

depan.11

Gaston Mialaret, dalam bukunya “Hak Anak-Anak Untuk

Memperoleh Pendidikan”12 yang menerangkan bahwa anak berhak

memperoleh pendidikan. Selain itu hak untuk memperoleh pendidikan

adalah suatu kebutuhan ekonomi dan moral. Untuk dapat memenuhi

kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal yang layak, memelihara

kesehatan dan mengasuh anak-anak semua itu memerlukan pendidikan

10 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam
Perspektif Konvensi Anak (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 35

11 Isjoni, Memanjukan Bangsa Dengan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
12 Gaston Mialaret, Hak Anak-anak Untuk Memperoleh Pendidikan (Jakarta: Balai

Pustaka, 1993)
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Pendapat Isjoni memberitahukan kita bahwa Negara tidak akan

maju apabila pendidikan didalamnya terpuruk karena pendidikan

merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Sementara itu gaston

Mialaret menambah pendidikan harus diberikan dengan layak dan tapa

biaya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara

akan maju apabila kualitas pendidikan terpenuhi dan pemerintah harus

memperhatikan pendidikan salah satunya dengan membebaskan biaya

pendidikan.

Beberapa skripsi dan buku di atas mempunyai kesamaan yaitu

semuanya menerangkan bahwa hak anak khususnya hak memperoleh

pendidikan sifatya sangat penting namun mereka mempunyai titik pandang

yang berbeda-beda ada yang memandang dan mengkaji dalam perspektif

Islam baik itu secara global maupun secara hukum fiqih ada juga yang

perspektif hukum konvensional namun keempat skripsi di atas tidak

menspesifikasikan secara khusus padahal Jaminan hukum khususnya

tentang hak memperoleh pendidikan yang ada di Indonesia sangat luas

cakupannya.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin mengkhususkan

penelitian dalam penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) tentang hak

memperoleh pendidikan (studi kasus bagi anak jalanan di Lembaga Sosial

Hafara Kasihan Bamtul Yogyakarta). Undang-Undang dasar merupakan

dasar hukum di Indonesia. Dengan adanya penerapan jaminan hukum

tersebut maka akan membuktikan bahwa hak memperoleh pendidikan bagi



11

semua warga di Indonesia bukan sekedar halusinasi, imajinasi dan angan-

angan saja tapi ini nyata adanya dan dilindungi hukum yang pasti.

D. Landasan Teori

1. Pengertian Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1)

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti

pemasangan, pengenaan; perihal pempraktikan.13 Sedangkan Undang-

undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.14

Berdasarkan pengertian di atas, penerapan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 194515 atau yang sering disebut

UUD 1945 merupakan praktik atau pelaksanaan dari hukum Undang-

undang Dasar 1945 dan untuk menspesifikasikan secara khusus kami

mengambil Pasal 31 Ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 31 Ayat (1) berbunyi

sebagai berikut: “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.16

Pada awal kalimat di atas disebutkan “setiapwarga Negara” tanpa

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus besar
Bahasa Indonesia..., hal. 935.

14Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Citra Umbara, 2011) hal. 3.

15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Dasar
Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan ini diambil dari Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Bandung: Citra Umbara, 2011) hal. 3.

16Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..., hal. 55.
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mengutip subjek khusus hal ini berarti kutipan pasal di atas menegaskan bahwa

semua warga Negara tanpa terkecuali, tanpa pandang siapa dan bagaimana

warganya berhak mendapatkan pendidikan termasuk juga anak-anak jalanan

karena mereka termasuk warga Negara yang harus dilindungi hak-haknya.

2. Hak

a. Pengertian Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) yang

benar (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk

berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar menurut sesuatu atau

untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum);

wewenang menurut hukum.17 Selanjutnya pengertian hak menurut

Pius A Partanto (2001) Berarti: yang benar;tetap dan wajib;

kebenaran; kepunyaan sah;gaitan(untuk pakaian);gagang telefon.18

Selain itu Tim ICC Jakarta juga berpendapat bahwa hak merupakan

unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku,

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang

bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.19

Pendapat pertama dan kedua mengartikan hak dari segi

bahasa sedangkan pendapat yang kitiga dari segi istilah sehingga

lebih mudah dipahami. Dari ketiga pengertian diatas dapat

17 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus besar
Bahasa Indonesia..., hal. 292

18 Pius A Partanto, kamus ilmiah populeh. (Surabaya: Arkola, 2001) hal. 221.
19 Tim ICC Jakarta, Pendidikan KewargaNegaraan (civic Education) demokrasi, hak

asasi manusia, dan masyarakat madani (Jakarta: Tim ICC UIN, 2003), hal. 199
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disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang pantas dimiliki

oleh seseorang, bahkan ia memiliki wewenang untuk menuntut

apabila hal tersebut tidak terpenuhi dan dia mempunyai kebebasan

memperlakukan apa yang ia miliki sebagaimana yang ia inginkan.

b. Macam-macam hak anak

Mengenai hak-hak anak Muhammad Joni Zulchaina Z.

Tanamas mengelompokkannya menjadi empat macam, yang

meliputi:20

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (survinal rights)

2) Hak Terhadap perlindungan (protection rights)

3) Hak untuk Tumbuh kembang (development rights)

4) Hak untuk berpartisipasi (participation rights)

Poin yang ketiga adalah hak untuk tumbuh kembang

(development rights) dalam proses tumbuh kembang  seorang anak

membutuhkan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun

nonformal. Pendidikan bagi anak sifatnya sangat penting dan

pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

20 Muhammad Joni Zulchaina Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak,... hal. 35
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rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya.21

Dalam penerapan hak memperoleh pendidikan seorang anak

mepunyai hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut antara

lain:Pertama, kesamaan derajat tanpa diskriminasi maksudnya

kesamaan kesempatan dalam pendidikan tanpa membedakan atau

memperhatikan ras, jenis kelamin, perbedaan ekonomi dan sosial.

Kedua, bebas dari biaya pendidikan.22Semua anak adalah generasi

bangsa yang masa depannya harus diperhatikan termasuk juga anak

jalanan. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Hak tersebut

sudah termaktub jelas dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1), di

dalam pasal tersebut tersirat maklumat kepada pemerintah untuk

menyelenggarakan sistem pendidikan berupa pendidikan dasar

dengan tanpa memungut biaya. Hal tersebut juga sejalan dengan

pendapat Amadou Mahtar bahwa anak berhak untuk memeproleh

21Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002) Pasal 9 Ayat (1) (Jakarta:
Sinar Grafida, 2011) hal. 6.

22 UUD 1945 pasal 31 ayat 2yang berbunyi setiap warga Negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Udang-undang SISDIKNAS (Sistem
Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI NO.20 TH. 2003). (Jakarta: Sinar Grafida, 2003) hal. 2. Dalam
akhir kalimat pasal di atas disebutkan Pemerintah yang wajib membiayayinya. Potongan kalimat di
atas memberikan maklumat kepada  pemerintah bahwa pendidikan adalah kewajiban pemerintah.
Pemerintahlah yang seharusnya menjamin terlaksanannya pendidikan bagi setiap warganya tanpa
terkecuali. Dalam Pasal di atas terlihat jelas bahwa setiap warga Negara mempunyai jaminan hak
memperoleh pendidikan tanpa pandang siapa dan bagaimana dia serta pemerintah berkewajiban
untuk menyelanggarakan sistem pendidikan berupa pendidikan dasar dengan tanpa memungut
biaya.
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pendidikan, yang wajib dan bebas dari pembayaran, sekurang-

kurangnya pada tingkat elementer.23

3. Konsep Hak Asuh

Hak asuh,adopsi atau Pengasuhan anak dijelaskan dalam Undang-

undang Perlindungan Anak bahwa pengasuhan anak ditujukan kepada

anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang

anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.24

Selain itu, Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan

kemampuan, bakat, serta minatnya.25

Anak jalanan merupakan anak yang terlantar yang tidak memiliki

orang tua atau pun memiliki orang tua namun mereka tidak mampu

menjamin tumbuh-kembang anaknya. Fenomena anak jalanan yang

makin pesat membutuhkan peran masyarakat melalui adopsi atau hak

asuh. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga,

untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak

mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.26 Selain itu,

23Amadou Mahtar (beliau adalah Direktur jendral Unesco) dalam pengantar Hak-hak
Anak untuk Memperoleh Pendidikan karya Gaston Mialaret, (Jakarta: Balai Pustaka,1993) hal. 13.

24 Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Bab 1 Ketentuan
Umum Pasal 1.

25 Ibid,.
26 Ibid,.
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Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam panti atau di

luar panti sosial.27

4. Pengertian Pendidikan.

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasanan belajar dalam proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.28

Mangun Budiyanto (2010) mendefinisikan bahwa pendidikan

itu adalah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau

individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus menerus

sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia.29

b. Bentuk Pendidikan.

1) Pendidikan formal

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur

dalam jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi.30

2) Pendidikan nonformal

27 Ibid,.
28 Udang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)..., hal. 2.
29 Mangun Budiyanto Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Griya Santri, 2010) hal. 7.
30Udang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003..., hal. 3.
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Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanankan secara terstruktur

dan berjenjang.31

3) Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

lingkungan.32

4 Pengertian Rumah Singgah

Rumah singgah berasal dari dua kata yaitu rumah dan singgah.

Rumah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 1 bangunan untuk

tempat tinggal; 2 bangunan pada umunya (seperti gedung dsb); 3 dipakai

juga di arti kata kiasan dan berbagai-bagai kata majemuk;.33 sedangkan

singgah berarti berhenti sebentar di suatu tempat ketika di perjalanan;

mampir.34 Dari kedua pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa

rumah singgah merupakan sebuah rumah atau tempat tinggal untuk

menetap sementara waktu.

Lembaga Sosial Hafara merupakan rumah singgah yang

diperuntukan bagi warga miskin, kaum duafa dan anak-anak jalanan

seperti gelandangan, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang tidak

mempunyai tempat tinggal yang tetap. Lembaga Sosial Hafara terletak di

Kasihan Bantul Yogyakarta. Rumah singgah ini menjadi tempat

31Ibid,. Hal. 3.
32Ibid,. Hal. 4.
33 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus besar

Bahasa Indonesia..., hal. 757
34Ibid,. Hal. 843.
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persinggahan para warga miskin, kaum duafa dan anak-anak jalanan dan di

dalamnya mereka diajarkan keahlian dan pendidikan yang dijadikan bekal

dalam kehidupan mereka.

5 Anak jalanan

Dalam Undang-undang perlindungan anak Ayat (1) (satu) pasal

1(satu) tentang ketentuan umum dijelaskan bahwa, anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.35 Selanjutnya dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999

pasal 1 ayat 5 tentang HAM ditegaskan bahwa anak adalah setiap anak

yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak  yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.36

Kedua definisi di atas sebenarnya hampir sama namun ada yang

membedakan antara keduanya. Pasal yang pertama menjelaskan semua

anak yang berusia dibawah 18 tahun tanpa terkecuali dan ini sifatnya

global namun pasal yang kedua lebih spesifik karena dilengkapai kata-kata

“dan belum menikah” hal ini dikarenakan banyak anak yang berusia

dibawah 18 tahun dan sudah menikah.  Selanjutnya jalanan berasal dari

kata jalan dan menambah imbuhan an yang berarti cak jalan;

Lorong:37Pengertian di atas mengandung arti bahwa anak jalanan adalah

35Http://Www.Komnasperempuan.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2009/07/Uu-Perlindungan-
Anak.Pdf. Pasal 1 Ayat (1) tentang ketentuan umum. Diunduh pada hari senin, 04-02-2013 pukul
09.38. wib.

36 UU No. 39 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5 tentang Hak Asasi Manusia
37 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus besar

Bahasa Indonesia..., hal. 603
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setiap anak yang berusia dibawah 18 tahun (belum menikah) dan sehari-

harinya hidup serta mengadu nasib di pinggiran jalan, lorong jalan atau

jalanan.

Departemen Sosial mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan

berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya.38Selain itu

Bagong Suyanto berpendapat bahwaAnak jalanan atau yang sering

disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak

yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki

hubungan dengan keluarganya. Mereka adalah anak-anak yang tersisih,

marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang, karena kebanyakan

dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan

kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat.39

Anak jalanan dapat digolongkan menjadi beberapa macam dan

variasi. Untuk mengakomodasikan variasi anak-anak jalanan pada

umumnya digolongkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:40

a. Children On The Street.
Yaitu anak yang berhubungan tidak teratur dengan

keluarga, orang tuanya. Anak jalanan pada katagori Children
On The Street adalah; Pertama anak yang hanya berada di
jalan, kurang lebih antara 3-6 jam di jalanan. Mereka
melakukan kebiasaan anak jalanan lainnya, seperti mengamen,
mengasong, mengelap, menyemir dan menyepu kereta. Mereka
ini biasanya masih tinggal bersama orang tua atau keluarga.
Kedua anak-anak yang berontak dan lepas dari orang tua.
Kelompok ini adalah anak yang masih memiliki orang tua,
tetapi tidak puas dengan apa yang diperoleh dari keluarga,

38Muhsin Kalida, Sahabatku Anak Jalanan, (Yogyakarta: Alief Press, 2005) hal. 18.
39Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak,(Jakarta: Kencana, 2010) hal 185-186.
40Ibid,. Hal. 32-38.
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sehingga memberontak dan melepaskan diri dari keluarga.
Ketiga anak yang berasal dari luar kota. Mereka tinggal di kota
tujuan bersama teman-teman sebaya atau dengan orang yang
dianggap lebih tua.

b. Children Of The Street
Yaitu anak-anak yang tumbuh dari jalanan, putus hubungan

dengan keluarga (orang tua), mereka yang bersekolah dan
hidup di jalanan. Anak jalanan yang dimaksud kategori
Children Of The Street adalah anak-anak jalanan yang seluruh
waktunya dihabiskan untuk hidup dijalanan (Living and
Working On The Street) mereka tidak mempunyai tempat
tinggal (homeless), mereka tinggal di emperan toko, trotoar
jalanan, stasiun, terminal, gerbong kereta, kolong jembatan atau
ditaman-taman perkotaan.

c. Vulnerable to be Street Children
Yaitu anak-anak jalanan yang masih tinggal dengan orang

tua atau keluarga (BKNS,2000:32). Tiap hari pulang ke rumah,
masih sekolah atau sudah putus sekolah. Dalam istilah pekerja
sosial rumah singgah kategori anak-anak ini adalah anak yang
rentan turun ke jalanan.

E. Metode Penelitian

Sugiyono dalam bukunya metodologi penelitian pendidikan

pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D mengartikan metode

penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu.41 Pengertian ini memberikan gambaran bahwa metode

merupakan hal yang sangat pokok dalam sebuah penelitian. Karena

metode yang baik akan mendapatkan hasil penelitian baik pula. Dalam

buku pedoman penulisan skripsi ditegaskan bahwa dalam suatu penelitian,

hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi: jenis penelitian, penentuan subjek

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan

41 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 3.
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triangulasi.42 Dari penjelasan di atas agar penelitian ini mudah dipahami,

kami selaku penulis memberikan gambaran sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang kami laksanakan bertepat di Lembaga Sosial

Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta. Jenis penelitian kami adalah

penelitian kualitatif.43Lexy J Moleong menjelaskan penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memehami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, cara

deskripsi, motivasi, tindakkan, dll. Secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.44

Kami memilih jenis penelitian ini karena kami berharap lebih

mendalami penelitian kami dengan cara mengalami langsung proses

penelitian, mengetahui dan memahami secara lebih dalam tentang

penelitian yang kami lakukan. Dan penelitian ini hanya sesuai

dilakukan dengan penelitian kualitatif.

42Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009) hal. 12.

43Menurut pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J Moleong dalam bukunya
Metodologi Penelitian Kualitatif, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku
yang dapat diamati. Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007) Hal. 4.

44Ibid,. Hal. 6.
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2. Subjek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian45 atau

populasi46adalah seluruh penghuni Lembaga Sosial Hafara. Jumlah

penghuni Lembaga Sosial Hafara secara keseluruhan 70 orang. Yang

terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa. Sedangkan jumlah anak-

anak hanya 19 anak.47 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa dalam penelitian ini populasi meliputi kepala Lembaga Sosial

Hafara, pengelola atau pengurus dan seluruh penghuni Lembaga Sosial

Hafara. Selanjutnya kami akan memilih nara sumber atau sumbur dari

data yang kami butuhkan. Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih

untuk sumber data tersebut disebut sampel.48

Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, sampel

bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau

partisipan, informan, dan teman. Dalam penelitian ini yang dijadikan

sampel adalah Stakeholders (pemangku kepentingan). Untuk penarikan

sampel itu pada dasarnya harus mewakili (representatif) atau

45 Subjek penelitian atau yang sering kita dengar sebagai populasi. Populasi adalah
keseluruhan subjek penelitian, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal. 173

46 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpilan Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 117.

47 Sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Sosial Hafara Kasihan
Bantul Yogyakarta, pada hari ahad, 27-01-2013. Pukul 10. 42. wib

48 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi
Aksara. 2003), hal. 54
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menggambarkan seluruh populasi49 dan dalam menentukan sampel

harus menggunakan teknik yang sesuai.

Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan dalam penelitian

ini adalah snowball sampling.50Tenik ini merupakan teknik yang cocok

digunakan dalam penelitian kami. Hal ini dikarenakan penelitian yang

dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UUD 1945 Pasal 31

Ayat (1) tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta.

Narasumber yang penulis ambil menurut pemaparan diatas

meliputi berikut ini:

a. Kepala Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta

(Bapak Chabib Wibowo).

b. 6 Pengurus Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta51

c. 2 Anakatau binaan Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul

Yogyakarta.52

Dalam pengambilan sampel tersebut atas dasar bahwa, sampel pada

kualitatif  haruslah dapat mengetahui, memahami, dan mengalami

seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal (1990)

dengan mengutip pendapat Spradley bahwa sampel sebagai sumber

49 Gulo, W., Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Grasindo. 2002), hal. 80
50Teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada

awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar Sugiyono, Metodologi Penelitian
Pendidikan..., hal. 300.

51 Bapak Muhammad Noor Arifin, Bapak Slamet Raharjo (rahmat), Bapak Agung
Pujangkoro (Ateng), Saudara Yanto, Saudara Arif dan Saudari Desi Suryani.

52 Saudara Restu Eko Yulianto (Restu) dan Husna Mufrihatun (Husna)
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data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria  sebagai

berikut:53

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui
proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar
diketahui, tetapi juga dihayatinya.

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau
terlibat  pada kegiatan yang tengah diteliti.

3. Mereka yang memepunyai waktu yang memadai untuk
dimintai informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung mennyampaikan informasi
hasil “kemasannya sendiri.”

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing”
dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk
dijadikan semacam guru atau narasumber.

dalam penelitian ini, Kepala, Pengurus dan anak-anak Lembaga

Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta dianggap sesuai dengan

kriteria yang telah di sebutkan di atas. Akan tetapi mengambilan

sampel itu dihentikan manakala datanya sudah dianggap cukup.

3. Metode Pengumpulan Data.

a. Interview (wawancara).54

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik

53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 303
54Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lexy J Moleong, Metodologi
Penelitian Kualitatif..., hal. 186.
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pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan

atau keyakinan pribadi.55

b. Observasi.56

dalam metode observasi agar proses biologis dan psikis

tersusun maka peneliti harus melakukan pendekatan yang hangat.

Pendekatan ini bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan

penelitian dan masuk dalam dunia yang ia teliti.

c. Dokumentasi.57

Menurut Sugiyono (2012) Dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar, atau karya-karya monumental seseorang.58

Pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa dokumentasi

merupakan tekhnik atau cara penggumpulan data yang dilakukan

dengan mencari dan mengamati data yang ada sebagai data

pendukung penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukuan

dokumentasi berasal dari data-data yang kami peroleh dari pengurus

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta. Dan nantinya

55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hal. 194.
56Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang

komleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Ibid,. Hal. 203.

57Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bukti tertulis, surat penting;
keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti; piagamPius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer...,
hal. 121.

58 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., hal. 329.
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data ini akan digunakan sebagai data pendukung yang tidak kami

dapatkan dari wawancara dan observasi.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kami

menggunakan teknik Trianggulasi. Lexy J Moleong (2007)

berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan

melalui sumber lainnya.59 Lain halnya dengan Lexy J Moleong,

sugiyono dalam bukunya metode penelitian pendidikan pendekatan

kuantitatif, kualitatif, dan R&D, berpendapat bahwa dalam teknik

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan

data dan sumber data yang telah ada.60

Kedua pendapat di atas mempunyai sedikit perbedaan, pendapat

Lexy J Moleong  penekanannya lebih dalam karena data yang ada

bukan hanya sekedar dikumpulkan tapi juga sebagai pengecek atau

sebagai pembanding sedangkan sugiyono hanya sebatas

mengumpulkan data saja. Meskipun kedua pendapat di atas

mempunyai titik penekanan yang berbeda tetapi keduanya sama-sama

59 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif...., hal. 330.
60 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., hal. 330.
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mempunyai fungsi sebagai data penguat untuk membantu peneliti

dalam memperoleh data yang kuat.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah

Analisis data. Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data

kebeberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulam sehingga mudah difahami oleh diri sendiri

maupun orang lain.61

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif  kualitatif

adalah suatu analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Sedangkan analisis data dari hasil penelitian dilakukan berdasarkan

analisis deskriptif.

Ada pun dalam pelaksaaanya meliputi beberapa langkah, dinilai

dengan penggolongan data yang meliputi hasil penelitian, langkah

selanjutnya kemudian membuang data yang rusak atau tidak ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti, pemberian kode agar

61 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 335.
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mudah dalam proses pengklasifikasian data berdasarkan jenis datanya

dan yang terakhir adalah analisa atau menerangkan data kedalam

bentuk tulisan yang mudah dipahami serta diberi makna.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Skripsi ini terbagi menjadi empat

bab dan setiap bab akan diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis dan

saling berhubungan satu sama lainnya.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penditian, telaah  pustaka, landasan teori,

metode penelitian dan sistematika pernbahasan.

Bab II Gambaran Umum Lembaga Sosail Hafara, meliputi, letak

geografis, sejarah berdiri, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi,

keadaan pengurus, keadaan binaan, sarana dan prasarana.

Bab III berisi tentang pemaparan data hasil penelitian yakni untuk

mengetahuipenerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) tentang hak

memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara

Kasihan Bantul yogyakarta.

Bab IV Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran, kata penutup,

daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan UUD 1945 Pasal 31

Ayat (1) Tentang hak memperoleh pendidikan (studi kasus bagi anak

jalanan di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta), kami

simpulkan bahwa:

1. Pendidikan bagi anak jalanan yang dilaksanakan atau diterapkan di

lembaga Sosial Hafara berupa pendidikan nonformal yang berupa

Pendidikan Tunas Belajar Mandiri, TPA, Kelas seni dan musik.

Sedangkan Pendidikan formal bagi warga binaan Lembaga Sosial

Hafara dilakukan di luar lembaga atau yayasan. Secara garis besar

penerapan hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan sudah

terlaksana, meskipun dalam prakteknya belum maksimal.

2. Berjalannya penerapan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Sosial

Hafara didukung oleh motivasi dan dorongan yang tinggi dari kepala

atau pemimpin Lembaga Sosial Hafara, kerjasama yang baik antara

Lembaga Sosial Hafara dengan Lembaga Muhammadiyah, dukungan

dari Masyarakat sekitar dan perhatian pemerintah D.I.Y. Meskipun hak

memperoleh pendidikan sudah diterapkan namun, dalam penerapannya

anak jalanan di Lembaga Sosial Hafara masih mengalami kesulitan

untuk menikmati pendidikan. Hal ini dikarenakan: Sulitnya

administrasi yang dibutuhkan, minimnya saranan prasarana, warga
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binaan yang terus bertambah, kurangnya pengajar, dan lingkungan

yang kurang kondusif.

3. Dalam mengatasi kendala yang terjadi di Lembaga Sosial Hafara

diadakan upaya seperti: mengadakan pendampingan anak, penanganan

masalah finansial melalui usaha ekonomi produktif, mencari guru tetap

bagi anak-anak, dan terakhir menanggulangi penumpukan warga

binaan Hafara dengan cara terminasi dan mendirikan rumah bagi

warga binaan  melalui Lembaga Wakaf yang diperuntukan bagi tempat

tinggal binaannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kami laksanakan di

Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta, kami  sebagai penulis

mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah

Sebagai Negara hukum yang bermartabat, asas-asas hukum di

Indonesia harus diperhatikan. Semua hukum dan peraturan yang telah

dibuat harus dijalankan dengan baik, karena peraturan dibuat untuk

ditaati bukan untuk dilanggar. Selain itu perlu diingat hukum dan

peraturan dibuat untuk asas kemanusiaan bukan untuk asas

kepentingan pribadi. Pemerintah sebagai wakil sekaligus pelayan

rakyat seyogyanya melakukan kontrol dan evaluasi terhadap

peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat secara teratur. Selain itu
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pemerintah diharapkan mampu menciptakan suasana yang humanis,

mampu menjadi pengayom serta pelindung rakyat khususnya anak

jalanan dan warga miskin.

2. Masyarakat

Dalam mewujudkan Penerapan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1)

tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga

Sosial Hafara Kasihan Bantul Yogyakarta, seyogyanya masyarakat

ikut berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya hak tersebut.

peran aktif dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting

karena masyarakat adalah mitra pemerintah, ibarat sebuah bangunan

masyarakat dan pemerintah merupakan tiang bangunan yang saling

mengokohkan satu sama lainnya, sedangkan peraturan adalah atap

dari bangunan tersebut. Atap bangunan akan berdiri tegak jika

memiliki tiang yang kuat dan kokoh, begitu juga dengan peraturan.

3. Lembaga Sosial Hafara

a. Lembaga Sosial Hafara hendaknya menambah kegiatan seperti

ketrampilan atau kecakapan hidup (life-skills) bagi warga binaan

sebagai bekal hidup di hari kelak agar mereka mampu hidup

mandiri.

b. Memberikan pelatihan dan bimbingan pada tenaga pengajar atau

pengurus yang sudah ada, dan memberikan tugas dan tanggung

jawab yang pasti kepada mereka.
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4. Pengasuh Anak

a. Pengasuh atau pendamping anak diharapkan tidak terlalu

memanjakan anak dengan segudang mainan tanpa kontrol, karena

itu akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

b. Hendaknya anak-anak dikenalkan dengan peraturan dan tanggung

jawab yang dapat membentuk karakter warga binaan sejak dini.

C. KATA PUENUTUP

Alhamdulillahi robbi Al-‘alamin puja Puji syukur kami panjatkan

kehadirat Allah SWT, Tuhan kita Tuhan semesta alam. karena berkat

limpahan rahmatdan kasih sayang-Nya, akhirnya kami dapat

menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi. Skripsi merupakan

salah satu tugas akhir yang wajib bagi para mahasiswa dalam memenuhi

sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Islamyang kami

susun secara sistematis sesuai dengan buku panduan skripsi Fakultas

Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam.

Belajar merupakan hasil perubahan ke arah yang lebih baik, belajar

dari kesalahan dan pengalaman adalah pelajaran yang terindah, kami

sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh

karena itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang memahami

skripsi kami, agar dapat memberikan kritik dan saran untuk membangun

demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
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Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

semua pihak yang terlibat dalam membantu terlaksananya penyusunan

skripsi kami. Semoga Alloh membalas semua amal kebaikan mereka.

Jazakumulloh hoeron katsiron. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini

dapat memberi manfaat dan khadzanah keilmuan bagi dunia pendidikan.
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LAMPIRAN 1

PEDOMAN DOKUMENTASI, OBSERVASI DAN

INTERVIEW

A. Pedoman dokumentasi

1. Letak goegrafis dan kondisi sosial.

2. Penjelasan singkat sejarah berdirinya lembaga sosial hafara.

3. Visi, Misi dan Tujuan lembaga sosial hafara.

4. Struktur organisasi lembaga sosial hafara.

5. Data pengurus lembaga sosial hafara.

6. Data binaan lembaga sosial hafara.

7. Data kegiatan warga binaan lembaga sosial hafara

8. Administrasi tentang sarana dan prasarana lembaga sosial hafara.

B. Pedoman observasi

1. Letak lembaga sosial hafara

2. Pelaksanaan Pendidikan bagi warga binaan hafara

3. Kondisi atau keadaan  pengurus dan binaan hafara

4. Kondisi fasilitas sarana dan prasarana hafara.

C. Pedoman interview

1. Kepada pemimpin lembaga sosial hafara

a. Identitas personal

b. Letak geografis dan kondisi sosial hafara.



c. Sejarah dan perkembangan lembaga sosial hafara.

1) Kapan awal mula hafara didirikan?

2) Siapakah pendirinya dan bagaimana asal-usul

pendirian hafara?

3) Apakah tujuan dari didirikannya hafara?

4) Kenapa menggunakan kata HAFARA?

d. Visi, misi dan tujuan lembaga sosial hafara.

1) Apa Tujuan, Visi dan misi rumah singgah?

2) Apa sudah berhasil?

3) Jika belum apa saja yang belum tercapai dan kenapa

belum tercapai?

4) Bagaimana upaya mewujudkannya?

5) Bagiman dengan izin pendirian hafara?

e. Kegiatan pendidikan di hafara

1) Bagaimana sistem pendidikan yang berlaku di

hafara?

2) Bagaimana dengan pendidikan bagi anak-anak?

3) Kapan pelaksanaan pendidikan yang berlaku di

hafara? (jadwal)

4) Siapakah pengajarnya?

5) Berapakah uang SPP yang harus dibayar oleh

masing-masing anak?

6) Apakah ada pengelompokan dalam belajar?



7) Kegiatan apa sajakah yang ada di Hafara?

8) Apa kegiatan rutin (bulanan/mingguan) hafara?

9) Sejauh ini bagaimana perkembangan pendidikan di

hafara?

f. Peran masyarakat

1) Apakah masyarakat berperan dalam kegiatan

Lembaga Sosial Hafara ?

2) Apa sajakah perannya?

3) Apakah masyarakat menerima atau terbuka dengan

kehadiran hafara?

g. Out put hafara

1) Bagaimana output dari Lembaga Sosial Hafara?

Seperti apa realitanya?

2) Apa pekerjaan mereka setelah keluar dari hafara?

2. Kepada sekretaris dan pengurus Lembaga Sosial hafara.

a. Identitas personal.

b. Letak geografis dan batas wilayah lembaga sosial hafara.

c. Sarana dan prasarana

1) Sarana dan prasarana apa sajakah yang ada di

Lembaga Sosial Hafara ?

2) Nama jenis/barang dan Berapa jumlahnya?

3) Sarana umum (ruangan, kamar mandi, masjid, dll)

4) Bagaimana kondosinya?



d. Struktur Organisasi

1) Bagaimana struktur organisasinya?

2) Siapa (Ketua, sekertaris, bendahara)?

3) Apa tugas dari masing-masing defisi? (nama, jenis

kelamin, usia, dimana tinggal)

e. Keadaan Pengurus

1) Berapa pengurus yang ada di hafara? (Nama, laki-

laki/perempuan, usia)

2) Sejak kapan bekerja di Hafara?

3) Alasan kenapa mau bekerja di hafara?

4) Apa sajakah tugasnya?

f. Keadaan Penghuni

1) Berapa Jumlah keseluruhan penghuni HAFARA?

(nama, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan,

keadaan)

2) Sejak kapan mereka tinggal dihafara?

3) Sampai kapan mereka akan tinggal di Lembaga

Sosial Hafara ?

4) Berapakah jumlah penghuni yang berusia 6 sampai

18 tahun?

5) Bagaimana dengan pendidikannya?

6) Bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di

Lembaga Sosial Hafara ?



7) Jenjang pendidikan apa sajakah yang diikuti anak-

anak hafara?

8) Jumlah anak yang sekolah?

9) Berapa uang spp yang harus dikeluarkan setiap

bulannya?

10) Dari mana uang itu diperoleh?

11) Apa saja pendidikan non formal yang didapat di

Lembaga Sosial Hafara ?

12) Siapa pengajarnya? (nama, usia dan jenis kelamin)

dan Gajinya dari mana?

g. Out Put

1) Bagaimana output dari Lembaga Sosial Hafara?

seperti apa realitanya?

2) Apa pekerjaan mereka setelah keluar dari hafara?

3. Pengasuh dan pendamping anak (Arif dan yanto)

a. Identitas lengkap?

b. Sejak kapan bekerja dihafara menjadi pengasuh dan

pendamping anak?

c. Problem apa yang dihadapi dalam mengasuh anak-anak?

d. Apakah anak-anak pernah mengadukan masalah yang

menimpa mereka khususnya dalam pendidikan baik itu

disekolah maupun di rumah singgah?



e. Apakah permasalahan yang dihadapai?  Dan bagaimanakah

solusinya?

f. Bagaimana dengan proses belajar anak-anak? Apakah ada

kesulitan?

g. Jika ada, bagaimana solusi atau upaya dalam menangani

kesulitan tersebut?

h. Kegiatan apa sajakah yang diikuti anak-anak khususnya

yang berhubungan dengan pendidikan?

i. Bagaimana perkembangan anak-anak dari awal masuk

sampai saat ini?

j. Apa sajakah hal-hal yang dibutuhkan anak-anak untuk saat

ini khususnya yang berhubungan dengan pendidikan?

4. Anak-anak binaan

a. Identitas lengkap?

b. Sejak kapan ia tinggal di hafara?

c. Kenapa ia bisa tinggal di hafara (jika memungkinkan)?

d. Apa dia merasa betah dan nyaman?

e. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Hafara?

f. Bagaimana sekolahnya? Kelas berapa sekarang? Dimana ia

sekolah? Bagaimana sekolahnya?

g. Berapakah teman dekat yang ia punya? Siapa dan

Bagaimana perlakuan teman-teman di sekolah?

h. Apakah dia senang bersekolah (di tempatnya sekarang?)



i. Siapakah guru faforitnya? Dan bagaimana perlakuan guru

saat di sekolah?

j. Berapa spp tiap bulannya?

k. Apakah siswa mendapat beasiswa? Jika iya, berapa

jumlahnya?

l. Pendidikan apa saja yang ia dapat di rumah singgah hafara?

m. Apa sajakah yang diajarkan?

n. Siapa pengajarnya? Bagaimana pengajar tersebut?



Catatan Lapangan I

Metode pengumpulan data : Dokumentasi

Hari/Tanggal : 11 Maret- 20 Mei

Jam : -

Lokasi : Lembaga Sosial Hafara

Sumber Data : Desi Suryani

Deskripsi data:

Informan adalah sekretaris Lembaga Sosial Hafara. Dokumentasi ini

dilakukan di Lembaga Sosial Hafara kasihan Bantul Yogyakarta. Dokumen yang

dikutip berupa Profil Lembaga yang meliputi: Letak geografis, Sejarah singkat,

Tujuan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Program Lembaga Sosial Hafara,

Keadaan Pengurus, Keadaan Binaan, Sarana prasarana. Dari profil tersebut dapat

dilihat sejarah Lebaga Sosial Hafara, Tujuan Visi dan Misi, Struktur Organisasi,

sarana-prasarana, dan data penunjang lainnya.

Interpretasi:

Profil Lembaga Sosial Hafara, Sejarah singkat, Tujuan,Visi dan Misi,

Struktur Organisasi, Program Lembaga Sosial Hafara, SK Ijin Pendirian Lembaga

Sosial Hafara, data jumlah warga binaan keseluruhan, data binaan psikotik, data

binaan anak sesuai dengan jenjang pendidikannya.



Catatan Lapangan II

Metode pengumpulan data : Observasi

Hari/Tanggal : 11 maret- 20 Mei

Jam : -

Lokasi : Lembaga Sosial Hafara

Sumber Data : Pengamatan

Deskripsi data:

Observasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang kami peroleh

dari dokumentasi atau dokumen Lembaga Sosial Hafara. Observasi ini dilakukan

mulai tanggal 11 Maret 2013 sampai tanggal 20 Mei. Observasi ini meliputi letak

geografis, sarana prasarana (yang meliputi jumlah, keadaan atau kondisi, dan

sebagainya) keadaan guru, keadaan warga binaan, proses kegiatan pembelajaran

atau pendidikan, dan lainnya

Interpretasi:

Keadaan dan jumlah sarana baik itu Sarana umum, Sarana pendukung

belajar, sarana TBM, sarana TPA, sarana kelas seni dan musik, jumlah binaan

anak, fasilitas komunikasi dan transportasi, dan lainnya.



Catatan Lapangan III

Metode pengumpulan data : wawancara/Interview

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Maret 2013

Jam :11.00-13.15

Lokasi : Lembaga Sosial Hafara

Sumber Data : Bapak Chabib Wibowo

Deskripsi Data

Informan adalah kepala atau pemimpin sekaligus pengajar tetap Lembaga

Sosial Hafara. Awal mula berdirinya hafara berangkat dari pengalaman pribadi

beliau dan kawan-kawan. Sebelum menikah dan mempunyai anak, beliau adalah

anak jalanan yang hidup di pinggiran jalan besar dengan mengharap belas kasih

orang lain dengan mengamen. Dilihat dari segi material menurut beliau

kehidupannya di jalan terbilang sangat menguntungkan daripada pekerjaan

lainnya yang menurut orang lain lebih terhormat, bahkan beliau mengganggap

mengamen adalah sebuah profesi yang sangat meenggiurkan baginya kala itu.

Bayangkan saja hanya dengan bernyanyi beberapa lagu dalam beberapa jam

sehari, beliau bisa meraup untung atau penghasilan lebih dari lima ratus ribu

rupiah padahal hanya dengan bermodal tutup botol bekas yang terbuang di tempat

sampah atau pinggiran jalan. Seiring berjalannya waktu beliau menyadari bahwa

kehidupan jalanan itu sangat sadis, hanya untuk uang beberapa rupiah saja tidak

jarang beliau rela dicaci dan dimaki, apalagi terkadang saat mereka harus tergaruk

oleh satpol PP mereka dipukuli sampai tak  sadarkan diri dan dibuang ke tempat



sampah. Perasaan ini semakin bertambah kuat saat beliau mempunyai seorang

anak yang juga hidup dijalanan seperti ayahnya, kala itu anaknya tergaruk satpol

PP dan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengannya dulu. Beliau merasa

ini adalah kesalahannya, seharusnya anaknya mempunyai kehidupan yang lebih

baik darinya. Berangkat dari kejadian itu, beliau memutuskan untuk mengakhiri

kehidupan beliau dan keluarga dari jalanan. Tidak hanya itu, beliau juga mencoba

mengajak teman-teman dekatnya untuk hijrah ke kehidupan yang lebih baik

dengan mencari pekerjaan yang layak, selain itu beliau dan kawan-kawannya juga

berusaha mendekatkan diri pada Tuhan Sang-Pencipta dengan mengikuti kajian-

kajian keagamaan yang dilakukan ditempat M. H. Ainun Najib. Selang beberapa

waktu beliau dan teman-temannya mendapat kesempatan bertemu dengan beliau

M. H. Ainun Najib atau Cak Nun dan menceritakan perihal kejadian yang

menimpa mereka setelah itu beliau menyarankan untuk mendirikan organisasi

HAFARA “Hadza Min Fadli  Robby”.

Interpretasi :

Sejarah berdirinya hafara, Tujuan pendidikan di Lembaga Sosial Hafara,

Program Lembaga Sosial Hafara, Penerapan Hak memperoleh pendidikan, faktor

pendukung dan penghambat, serta upaya dalam mengatasi problem yang terjadi

dan lainnya.
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