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ABSTRAK 

Pada umumnya anak jalanan rnerupakan homo religius (mahluk 
beragama), hanya saja rnereka tidak pernah medapatkan pengetahuan tentang 
agama yang mereka anut dan mereka juga tidak pernah atau jarang sekali 
melaksanakan ajaran agamanya. dengan dernikian mereka dengan mudah 
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma agama 
maupun norma masyarakat, seperti prilaku seks bebas, narkoba, dan lain-lain. 

Setelah anak jalanan hidup di jalan mereka menjadi kelompok yang paling 
rawan terhadap tindak kejahatan, seperti : penganiayaan, kekerasaan, serta 
pelecehan seksual. Dan mereka mudah sekali terpengaruh dalam prilaku seks 
bebas yang akan rnenimbulkan darnpak negatif bagi kehidupan mereka, antara lain 
penyakit menular, harnil diluar nikah. Fenomena anak jalanan ini menarik 
perhatian banyak elemen-elemen masyarakat dan pemerintah untuk peduli 
terhadap nasib anak jalanan salah satu elemen yang peduli terhadap anak jaIanan 
adalah yayasan Ghifari, yayasan Ghifari merupakan lokasi penulis dalam 
penelitian adapun yangmenjadi sasaran penulis dalam penelitian ini anak-anak 
jalanan yang berada di yayasan Ghifari yang berjumlah 10 orang, serta pengurus 
yayasan 2 orang. 

Berdasarkan ha1 tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang 
kqberagamaan anak jalanan di yayasan Ghifari. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keberagamaan anak jalanan, kegiatan-kegiatan yang mereka 
lakukan serta perubahan yang terjadi terhadap anak jalanan setelah rnereka berada 
di yayasan Ghifari terhadap keberagamaan mereka. Untuk rnengetahui semua itu 
metode yang penulis gunakan dalarn penelitian ini adalah metode pendekatan 
psikologi agama dengan teknik pengumpulan data rnelalui wawancara yang 
dilakukan terhadap pengurus dan anak jalanan, observasi, dan dokumentasi, 
sedangkan teknik analisis datanya rnenggunakan teknik deskriptif kualilatif yaitu 
menguraikan data yang diperoleh dari informan untuk didiskripsikan dalam 
bentuk tulisan dan diuraikan secara menyeluruh dan mernperoleh suatu konklusi 
yang akurat. 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan yang terdapat padadiri 
anak jalanan, sebelum di yayasan mereka (anak jalanan) belum bisa melaksanolkan 
ajaran agarna clan sering melakukan tindakan yang dilarang agama walaupun 
sebenarnya mereka mengaku beragama. Setelah berada di yayasan mereka mulai 
melaksanakan ajaran agarna walaupun belum maksirnal. 








































































