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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 jam 07:58 WIB (00:58 GMT) 

terjadi gempa bumi tektonik yang berkekuatan 6,8 Skala Richter (laporan 

BMG/Badan Meteorologi dan Geofisika) atau 8,9 Skala Richter (laporan 

USGS/United States Geological Survey) dengan pusat gempa di Lautan Hindia, 

150 km sebelah selatan Meulaboh, Pantai Barat Aceh. Pada koordinat 2.9 LU – 

95.6 BT di kedalaman 20 KM. Gempa bumi tektonik menghantam sebagian besar 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD) dan Sumatera Utara. Beberapa 

negara tetanggapun juga terkena bencana ini, seperti Malaysia, Thailand, India, 

Srilangka, Maladive hingga Afrika (Panduan Relawan, 2005: 2). 

Menurut Teuku Abdullah, seorang pakar geofisika dari Institut Teknologi 

Bandung (ITB) penyebab terjadinya gempa dan tsunami pada tanggal 26 

Desember 2004 diawali dari terjangan lempengan bumi benua Australia terhadap 

lempengan bumi pulau Sumatra yang menimbulkan goncangan naik turun. 

Patahan ini membuat kerak bumi jadi terbelah sehingga sesaat sebelum terjadi 

gelombang tsunami air laut di beberapa tempat terlihat surut. Beberapa menit 

kemudian datang semburan air ke daratan, Air yang berwarna hitam dan berbau  

belerang/fosphor (Serambi Indonesia, 2005: 1).   
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Rangkaian gempa tektonik ini 28 menit kemudian disusul dengan 

hempasan tsunami yang meluluh lantakkan daratan tempat tinggal manusia dan 

menimbulkan duka yang sangat dalam tidak hanya bagi masyarakat yang 

tertimpa  bencana tetapi juga begitu banyak orang yang menyaksikan beritanya di 

media-media elektronik maupun cetak. Menurut informasi Media Center posko 

utama Satkorlak PBP Propinsi Nangro Aceh Darusalam sampai dengan tanggal 9 

Maret 2005 jumlah jenazah yang telah dievakuasi 125.825 jiwa, sedangkan 

jumlah orang yang hilang diperkirakan mencapai 94.246 orang. Sebagian 

meninggal dan berada di pengungsian atau mengungsi ke luar daerah Aceh 

(Waspada, 2005:9). Puluhan ribu rumah penduduk, harta benda, gedung-gedung 

perkantoran, sekolah, pertokoan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya hancur 

seketika. Peristiwa ini merupakan musibah terbesar yang terjadi dalam abad ini 

dan  mengejutkan seluruh masyarakat untuk melirik Aceh sesaat. Sebagai tragedi 

berskala internasional perlu ditangani secara bersama. Sebagai wujud kepedulian 

masyarakat dunia, maka berbagai bantuan mengalir secara bergelombang dari 

dalam negeri maupun luar negeri.  Bantuan bahan pangan, sandang, dan papan 

juga masih dibutuhkan oleh korban selamat di NAD. Perbaikan infrastruktur, 

pemulihan kondisi perekonomian, dan perbaikan sektor kehidupan juga masih 

menjadi pekerjaan rumah yang masih jauh dari selesai. 

Bencana yang terjadi selain kerusakan infrastruktur dampak yang paling 

terasa adalah peristiwa traumatis yang menimbulkan masalah mental yang dalam 

dan berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik dan segera. Trauma 

kejiwaan akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh, yang sering terlewatkan 
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dalam pembahasan adalah fakta bahwa masyarakat Aceh sudah banyak 

mengalami trauma jauh sebelum tsunami. Kasus-kasus traumatik di Aceh yaitu 

konflik yang berkepanjangan kini menjadi luka yang semakin mendalam. 

Bencana tsunami seakan terasa sebagai puncak segala trauma psikologis. 

Dampak traumatis yang sangat dirasakan kebanyakan dari anak-anak 

karena dari segi psikologi perkembangan anak-anak belum mampu memberikan 

keputusan sendiri dibandingkan dengan orang dewasa. Dampak bencana pada 

anak yaitu terhadap pengalaman anak-anak adalah penderitaan langsung selama 

bencana, kehilangan orang tua dan keluarga dekat, saksi dari peristiwa 

kehancuran, melarikan diri dari ancaman fisik, berpisah dari orang tua dan 

keluarga, hidup sebagai pengungsi atau kehilangan rumah atau masyarakat, hidup 

dengan kekurangan atau tanpa dukungan, sekolah dan kegiatan anak-anak lain 

yang terganggu dan kehilangan teman-teman dan guru-gurunya. Adapun 

traumatis yang lebih hebat pada anak adanya khawatir akan adanya bencana 

susulan, hilangnya ketertarikan untuk bersekolah, bertingkah laku agresif, 

bermasalah saat tidur dan mimpi buruk, ketakutan akan kejadian normal/biasa 

yang mengingatkan anak-anak pada kejadian traumatis yang pernah mereka 

alami dan perubahan dari keadaan atau reaksi emosional ( Unicef, 2005). 

 Dalam situasi demikian peran pemerintah pusat harus tanggap untuk 

menyelamatkan korban selamat dari hempasan gempa bumi dan gelombang 

tsunami yang terjadi di Aceh. Tidak bisa dipungkiri pemerintah daerah dan 

jajaran di bawahnya terjadinya musibah penyelenggaraan roda pemerintahan 

lumpuh, karena selain gedung-gedung roboh, administrasi kantor hilang semua  
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dan seluruh pegawai menjadi korban baik yang meninggal maupun korban yang 

selamat. Dengan demikian sistem pemeritahan daerah tidak berjalan. 

Proses pemulihan merupakan tahapan mengembalikan kondisi masyarakat 

korban bencana pada kondisi semula. Secara garis besar ada beberapa proses 

dalam penanganan korban bencana alam, yakni: proses tanggap darurat 

(Emergency response), Recovery, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.  

Pertama proses tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera 

pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan,   

meliputi penyelamatan korban bencana , baik itu penanganan medis, evakuasi 

korban yang meninggal, menempatkan korban pada tempat yang lebih aman 

dengan mendirikan tenda pengungsian, penyaluran logistik dan dapur umum.   

Proses Recovery merupakan proses pemulihan kondisi masyarakat yang 

terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada 

keadaan semula. Hal ini lebih menyangkut pada pengenalan dan inventarisasi 

masalah dan konsolidasi jenis kerusakan, konsolidasi jenis bantuan yang akan 

disalurkan serta pendampingan korban dengan memberikan kondisi dan situasi 

yang lebih baik dan nyaman dalam tenda-tenda pengungsian. 

Jika kondisi dan situasi sudah dapat dikuasai dan relatif tenang, proses 

selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi baik secara mental maupun fisik. 

Dalam proses rehabilitasi mental, penduduk perlu diberi kepercayaan diri dan 

memahami arti bencana alam tersebut secara logis dan proporsional, apalagi 

dalam situasi setelah bencana, kepanikan sering terjadi dikarenakan informasi 

yang tidak jelas kebenarannya sangat rentan dan menambah beban trauma. Isu-
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isu yang ada di masyarakat sering menyesatkan dan menghilangkan rasa percaya 

diri serta semangat hidup. Disinilah peran para ahli harus bisa menjelaskan dan 

menyakinkan bahwa bencana itu merupakan proses alam. Setelah kebingungan 

korban telah teratasi, barulah dilakukan perencanaan rehabilitasi fisik yang 

komprehensif dan terintegrasi, maksudnya pemulihan itu bisa dimulai dari 

pemetaan, analisis kerusakan, analisis resiko, rencana restrukturisasi dan 

perbaikan lingkungan (Panduan Relawan, 2005: 10-11). 

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat 

dalam proses pemulihan mental adalah: Pendampingan psikososial. 

Pendampingan psikososial bertujuan untuk membantu pemulihan kondisi mental 

dan psikis anak-anak pengungsi. Kegiatan psikososial yang diselenggarakan 

selama masa pemulihan berupa kegiatan harian yang menyangkut aspek 

psikologis (kemampuan berfikir, mental, emosi) dan aspek sosial (interaksi 

dengan orang lain, pengaruh keluarga, lingkungan) dan dukungan psikososial 

yang diberikan meliputi empat hal, pertama Membantu anak untuk membangun 

kemampuan untuk mengatasi masalah, pulih dan berkembang secara psikososial. 

Kedua memperkuat kemampuan pengasuh, seperti guru, orang tua, kakak atau 

tokoh masyarakat dalam memberikan dukungan sosial yang lebih tepat bagi anak. 

Ketiga Bantuan profesional atau para profesional untuk anak yang mengalami 

masalah khusus. Keempat mendukung menyelenggarakan pendidikan Islam dan 

pendekatan spiritual sebagai materi pendampingan psikososial (Unicef, 2005). 

Merujuk  kebijakan pemerintah RI tentang  “Anak Terpisah, Anak Tidak 

Terdampingi dan Anak dengan orang Tua Tunggal dalam Keadaan Darurat” telah 
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dinyatakan, bahwa keluarga yang saat ini mengasuh anak-anak selama keadaan 

darurat dapat dukungan dalam upaya memastikan, bahwa keluarga dan anak-anak 

diberi prioritas akses untuk mendapatkan makanan, tempat penampungan, 

pelayanan kesehatan, dukungan psikososial dan pendidikan. (Kebijakan RI, 

2005:4). 

 Pada kenyataan di lapangan belum ada realisasi, sehingga kondisi anak 

dalam pengungsian terlantar dan  tidak diperhatikan tempat tinggalnya, makanan, 

pelayanan kesehatan, dukungan psikososial dan pendidikannya. Bagaimana akan 

nyaman dan mampu untuk konsentrasi belajar bila tempat tinggalnya di barak 

hanya dengan lampu 10 Watt untuk beberapa keluarga, sanitasi yang kurang 

mendukung akhirnya mandi di sungai-sungai yang asin airnya, berangkat sekolah 

tidak makan dengan memegangi perut karena lapar sambil garuk-garuk karena 

terkena penyakit kulit dan sering diare  diperparah lagi satu  tenda sekolah kurang 

kondusif yang harus ditempati kelas satu sampai kelas enam.  Bila tidak segera 

ditangani secara tepat dan terencana baga imana nasib pendidikan anak-anak? 

Untuk menyelamatkan generasi Aceh dalam situasi pengungsian harus 

segera dilakukan dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang 

konsen terhadap pendidikan anak adalah memperhatikan makanan, tempat 

tinggal yang kondusif dengan difasilitasi yang memadai, sanitasi yang 

mendukung, tempat bermaian yang aman, pelayanan kesehatan, dukungan 

psikososial dan pendidikan dengan kurikulum serta metode belajar yang 

mendukung permasalahan-permasalahan anak dari akibat bencana. Bila hak-hak 
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dasar anak ini dipenuhi generasi Aceh akan terselamatkan untuk menatap masa 

depan yang lebih cerah. 

Karena luasnya wilayah yang berada di Aceh , pemerintah pusat tidak bisa 

menjangkau seluruh wilayah yang terkena dampak bencana gempa bumi dan 

gelombang tsunami. Adanya dukungan informasi dari berbagai media elektronik 

maupun cetak  atas terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan 

Sumatra Utara yang merupakan bencana nasional. Dari berbagai instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga- lembaga sosial nasional maupun internasional 

berduyun-duyun untuk membantu masyarakat Aceh menyelamatkan korban yang 

meninggal maupun korban yang selamat. 

Muhammadiyah merupakan lembaga keagamaan, sosial dan 

kemasyarakatan juga ikut berperan aktif untuk membantu masyarakat Aceh yang 

terkena musibah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cq. Mejelis Kesehatan dan 

Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) sebagai penanggung jawab taktis 

operasional kebijakan umum. Maka dibentuklah Komite Muhammadiyah Untuk 

Peduli Aceh (KMPA). Adapaun  programnya adalah evakuasi mayat, distribusi 

logistik, kesehatan, pendidikan, penyebaran dai-dai Muhammadiyah dan 

pendampingan anak. Sebagai keberlanjutan program Muhammadiyah melalui 

KMPA, maka dibentuklah Children Center Muhammadiyah guna melakukan 

pendampingan dan sekaligus perlindungan terhadap anak-anak yang berada di 

pengungsian dalam jangka waktu yang panjang untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam untuk menghindari dampak 
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traumatis yang berkepanjangan dan dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan 

anak-anak. 

Sebagai upaya terpenuhinya hak dasar anak untuk menerima pendidikan di 

dalam pengungsian maka Children Center Muhammadiyah melakukan advokasi 

pendidikan Islam bagi anak-anak yang berada di pengungsian, hingga anak-anak 

mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dalam situasi di barak 

pengungsian.      

Dari  pemaparan di atas dan keterlibatan peneliti untuk mendukung 

penyelenggaraan pendidikan Islam bagi anak-anak pengungsi yang tergabung 

dalam Children Center Muhammadiyah dengan memberikan layanan atas hak-

hak dasar anak kurang lebih selama sepuluh bulan. Atas inspirasi tersebut penulis 

tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ADVOKASI 

PENDIDIKAN ISLAM OLEH CHILDREN CENTER MUHAMMADIYAH 

(Studi Kasus Barak Pengungsi Arusan Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, 

Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005).        

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap skripsi dengan judul 

Advokasi Pendidikan Islam oleh Children Center Muhammadiyah (Studi Kasus 

Barak Pengungsi Arusan Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005), maka perlu adanya penegasan 

istilah terhadap judul tersebut. 

 



 

 

9 

1. Advokasi Pendidikan Islam 

Adopsi kata “advokasi” dari bahasa Inggris, maka To Advocate tidak 

hanya berarti “membela” (to defend), tetapi juga bisa berarti memajukan atau 

mengemukakan  (to promote) yang dengan kata lain, juga berarti berusaha 

menciptakan  (to create) yang baru, yang belum ada. Dengan kata lain, juga 

berarti melakukan perubahan (to change) secara terorganisir dan sistematis ( 

Roem Topatipasang dkk, 2000: 7). 

Berarti dari kata tersebut di atas advokasi adalah suatu usaha atau 

upaya yang terorganisir, sistematis untuk meningkatkan dan mendorong 

diterapkannya praktek, perundang-undangan dan kebijakan yang diperlukan 

untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat  

Pendidikan Islam adalah suatu upaya atau proses, pencarian, 

pembentukan, dan pengembangan sikap dan perilaku untuk mencari, 

mengembangkan, memelihara, serta menggunakan ilmu dan perangkat 

teknologi atau ketrampilan demi kepentingan manusia sesuai dengan ajaran 

Islam (Jusuf Amir Feisal, 1995:96). 

Jadi Advokasi Pendidikan Islam adalah suatu usaha atau upaya yang 

sistematis dan terorganisir, sehingga terjadinya perubahan kebijakan terhadap 

pelaksanaan Pendidikan Islam.  

2. Children Center Muhammadiyah 

Children Center Muhammadiyah merupakan bagian dari program 

Komite Muhammadiyah Untuk Pemulihan Aceh (KMPA) Pusat dalam 

pendampingan anak-anak yang berada di pengungsian agar memperoleh 
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pelayanan hak-hak dasar anak yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan 

kesehatan dan terhindar dari tindakan kekerasan terhadap anak 

(Muhammadiyah, 2005: 10). 

Wilayah yang dijadikan target program Children Center 

Muhammadiyah di Aceh ada 7 center yaitu Center Ulee Kareng (Banda 

Aceh), Center Darussalam (Aceh Besar), Center Krueng Mane (Aceh Utara), 

Center Kembang Tanjong Sigli (Pidie) dan  Center Kaway XVII, Cot 

Seulamat, Cot Seumeureng (Aceh Barat).   

3. Barak Pengungsi Arusan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Prop. Nanggroe 

Aceh Darussalam 

Barak pengungsi adalah tempat atau lokasi bagi masyarakat yang harus 

pindah dari tempat tinggal semula dikarenakan menjadi korban konflik atau 

bencana alam ( Francis M. Deng, 2002: 5 ) yang berasal dari pemukiman 

Arusan yang beralamat Gampoeng Blang Karieng yang berada di Kecamatan 

Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  

Pengungsi yang menempati barak Arusan adalah Gampoeng Pasi Lhok, Pasi 

Lancang, Jeumeurang, Pasi Ie Leubeu dan Pusong. 

Advokasi Pendidikan Islam oleh “Children Center Muhammadiyah” 

Studi kasus Barak Pengungsi Arusan Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, 

Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005”  dalam skripsi ini adalah 

usaha-usaha atau upaya-upaya yang sistematis dan terorganisir untuk 

menggalang dukungan dan persiapan dalam penyelenggaraan pendidikan 

Islam bagi anak-anak pengungsi dalam kondisi darurat pasca bencana gempa 



 

 

11 

bumi dan gelombang tsunami yang didampingi oleh Children Center 

Muhammadiyah  yang berada di daerah barak pengungsi Arusan Kec.  

Kembang Tanjong Kab. Pidie Prop. Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 

2005. 

    

C. Perumusan Masalah 

Untuk memberikan arahan dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu 

adanya rumusan masalah. Permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apa usaha-usaha advokasi yang dilakukan oleh relawan Children Center 

Muhammadiyah tentang keberlangsungan pendidikan Islam terhadap anak-

anak pengungsi? 

2. Apa kendala-kendala dalam melakukan usaha advokasi pendidikan Islam yang 

dilakukan oleh relawan Children Center Muhammadiyah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk, 

a. Mengidentifikasi usaha-usaha advokasi pendidikan Islam yang dilakukan 

oleh relawan Children Center Muhammadiyah tentang keberlangsungan 

pendidikan Islam terhadap anak-anak pengungsi. 

b. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam melakukan usaha advokasi 

pendidikan Islam yang dilakukan oleh relawan Children Center 

Muhammadiyah.    
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Secara teoritik/akademis: 

1) Menambah khazanah wawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan 

Islam dalam kondisi darurat atau di pengungsian. 

2) Dengan memahami usaha-usaha advokasi pendidikan  Islam oleh 

Children Center Muhammadiyah, maka diharapkan dapat 

mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. 

b. Secara praktis: 

1) Sebagai masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam dalam 

kondisi darurat yang dilaksanakan oleh Children Center 

Muhammadiyah, sehingga dalam penerapannya terorganisir dan 

sistematis. 

2) Adanya evaluasi terhadap usaha-usaha advokasi pendidikan  Islam 

oleh Children Center Muhammadiyah, sehingga dapat dijadikan 

rujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam dalam 

kondisi darurat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Pendidikan Islam bagi anak pasca bencana gempa bumi dan gelombang 

tsunami di Aceh diselenggarakan dalam kondisi darurat, karena fasilitas dan 

proses belajar-mengajar sempat terhenti dan juga penyelenggaraannya  

diperlukan secara khusus tidak seperti penyelenggaraan pendidikan secara 
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normal. Merujuk pada Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2003 

pasal 59 dan 60 juga ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi dan anak 

korban bencana alam. Perlindungan khusus yang harus diberikan adalah: 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan 

persamaan perlakuan. 

2. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak 

yang mengalami gangguan psikososial.   

Ditegaskan kembali  kebijakan pemerinyah RI tahun 2005 untuk 

meyelamatkan anak-anak yang berada dalam kondisi darurat adalah memberikan 

dukungan khusus kepada keluarga anak-anak yang meliputi: makanan dan 

penampungan, dukungan sponsorship atau barang-barang (pakaian, barang-

barang rumah tangga dan lain- lain), pengurangan atau penghapusan biaya 

sekolah, pelayanan kesehatan secara gratis, dukungan/bantuan psikososial, 

informasi dan rujukan ke pelayanan-pelayanan spesialis dan kelompok dukungan 

orang tua (Kebijakan pemerintah RI, 2005:5). 

Adapun mandat dari Unicef adalah Berdasarkan pasal 39 Konvensi Hak 

Anak, setiap negara harus melakukan segala tindakan yang memadai untuk 

meningkatkan pemulihan fisik dan psikologis, dan melakukan pengintegrasi 

kembali  anak-anak korban: penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah; 

penyiksaan atau segala bentuk perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak 
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manusiawi atau merendahkan; konflik bersenjata. UNICEF menjadikan program 

psikososial sebagai komponen inti dalam menanggapi situasi darurat dalam 

situasi bukan darurat, program psikososial diimplementasikan sesuai kebutuhan 

dan prioritas kepentingan Unicef di suatu negara. 

Sebagai dukungan anak untuk kembali ke sekolah dorongan yang harus 

dikerjakan adalah memberikan kebutuhan psikososial. Psikososial merupakan 

segala sesuatu yang menyangkut aspek psikologis dan aspek sosial dari anak. 

Masalah psikososial, masalah yang dapat berpenga ruh terhadap kondisi 

psikologis dan sosial seseorang. Kebutuhan psikososial yaitu kebutuhan akan 

rasa aman, menjalin hubungan dengan orang lain, kasih sayang, penerimaan dan 

interaksi sosial dan sekaligus mendukung perkembangan psikososial dari anak, 

seperti hubungan saling menyayangi dengan keluarga, guru yang memperhatikan 

anak-anaknya, kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. 

Adapun Program Psikososial dibidang Pendidikan adalah: 

1. Pelatihan bantuan psikososial dasar untuk guru 

2. Membantu konselor sekolah dalam melakukan konseling untuk siswa dan 

atau orang tua 

3. Pelatihan keterampilan untuk anak dan remaja 

4. Pendidikan non-formal, seperti kegiatan kelompok sebaya, kegiatan budaya 

atau rekreasi dan Pramuka 

5. Pelatihan anggota masyarakat, seperti remaja dan tokoh masyarakat untuk 

memberikan bantuan psikososial 
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6. Membantu guru-guru/pengasuh anak untuk mengelola kelompok bermain 

yang terstruktur (Unicef, 2005). 

Dari pemaparan di atas sudah jelas bahwa dalam penyelenggaraan 

pendidikan Islam dalam situasi darurat di pengungsian pasca bencana gempa 

bumi dan gelombang tsunami di Aceh untuk mendorong anak sekolah kembali 

kegiatan yang harus dilakukan adalah mengembalikan anak pada kondisi normal 

secara psikis dan sosial anak yaitu dengan memenuhi kebutuhan psikososial dan 

dukungan psikososial anak sehingga anak siap untuk menerima pelajaran dan 

tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.   

Adapun kekhususan dari penulisan ini adalah, penulis berusaha 

mengungkap dan memaparkan usaha-usaha advokasi pendidikan Islam dan 

kendala-kendala untuk melakukan advokasi pendidikan Islam dalam upaya 

menggalang dukungan dan persiapan penyelenggaraan pendidikan Islam yang 

dilakukan oleh Children Center Muhammadiyah yang berada di barak pengungsi 

Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, Prop. Nanggroe Aceh Darussalam tahun 

2005.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (field 

research), terhadap objek yang telah ditetapkan dalam pokok masalah yaitu 

Children Center Muhammadiyah yang berada di wilayah barak pengungsi 

Arusan Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie, Prop. Nanggroe Aceh 
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Darussalam tahun 2005. Disamping itu penelitian ini bersifat deskriptif-

analitik yaitu menggambarkan keadaan yang ada pada objek penelitian 

berkaitan dengan proses kegiatan Children Center Muhammadiyah dan 

gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif    

(Margono, 2004: 39).  Adapaun tipe penelitiannya kualitatif-alamaiah yaitu 

objek penelitian adalah kenyataan keseluruhan dari kegiatan Children Center 

Muhammadiyah secara holistik (utuh) tidak secara parsial atau bagian 

(Moleong, 2000: 2). Sedangkan pendekatan yang digunakan fenomenologis, 

yaitu mengamati dan memahami secara seksama terhadap gejala-gejala yang 

ada di lapangan, kemudian peneliti dapat memperoleh data akurat terhadap 

objek kajian tanpa dituntut menggunakan kerangka teori sebagai langkah 

persiapan penelitian (Ibid). 

2. Pengumpulan Data  

Adapun data yang diperoleh  peneliti melalui metode: 

a. Wawancara 

Jenis wawancara yang dilakukan dengan wawancara tak berstruktur,  

yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan 

leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya (Arikunto, 2002: 203). Dalam penelitian ini wawancara yang 

dilakukan dengan pemerintah Kecamatan Kembang Tanjong. Adapun 

data yang diperoleh gambaran umum wilayah penelitian yang berkaitan 

dengan keadaan geografi, keadaan demografi, keadaan sosial dan keadaan 

masyarakat pasca bencana. Dari Dinas pendidikan diperoleh data 
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prasarana gedung sekolah dan keadaan pendidikan pasca bencana dan dari 

Children Center Muhammadiyah wawancara dengan menager center 

diperoleh gambaran umum proses kegiatan Children Center 

Muhammadiyah di Barak Pengungsi Arusan Kecamatan Kembang 

Tanjong, Kabupaten Pidie, Propinsi Nonggroe Aceh Darussalam, 

koordinator psikososial diperoleh data program psikososial, koordinator 

advokasi anak diperoleh data program advokasi anak  dan dari 

koordinator pendidikan non formal diperoleh data program pendidikan 

non formal.      

b. Observasi 

Pendekatan peneliti untuk melakukan observasi dengan pendekatan 

observasi partisipatif yaitu peneliti tampak melakukan apa yang dilakukan 

“orang dalam” pada suatu situasi sosial, tidak hanya untuk diterima oleh 

subjek-subjek yang diteliti, tetapi juga menghayati kegiatan-kegiatan para 

pelaku yang sudah dikenalnya (Arikunto, 2002: 204). Dengan metode ini 

dapat diamati proses kegiatan yang dilakukan Children Center 

Muhammadiyah di barak pengungsi Arusan  Kec. Kembang Tanjong, 

Kab. Pidie, Prop. Nanggroe Aceh Darussalam. Observasi yang dilakukan 

selama sepuluh bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 

tahun 2005. Adapun data yang diperoleh adalah proses usaha-usaha dan 

kendala-kendala dalam melakukan advokasi pendidikan Islam yang 

dilakukan oleh Children Center Muhammadiyah. 
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c. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data tambahan di lapangan adalah dengan 

melakukan dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip berupa catatan, transkrip, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya  dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-

hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2002: 

206). Dokumentasi ini diperoleh dari Children Center Muhammadiyah, 

yaitu buku panduan Children Center Muhammadiyah, blue print Children 

Center Muhammadiyah, makalah-makalah training dan foto-foto kegiatan 

Children Center Muhammadiyah. 

3. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan pentahapan secara 

berurutan, yang terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu: pengumpulan, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Haberman, 

1992: 16). Setelah pengumpulan data selesai, peneliti memperoleh gambaran, 

lukisan secara sistematis dari lapangan, peneliti memberikan pemaparan, 

gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Cara 

melakukan uraian naratif merajut pemaparan suatu fenomena. Pemaparan itu 

mengungkap sesuatu tentang proses bukan hasil dari suatu kegiatan. Proses 

yang terjadi tanpa kontrol dan interaksi peneliti, melainkan bersifat alamiah 

langsung apa adanya.  
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Adapun cara berpikir yang digunakan adalah deduktif dan induktif. 

Cara berpikir deduktif adalah dengan berangkat dari pengetahuan yang 

sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak 

menilai suatu kejadian khusus (Hadi, 1984 : 36). Sedangkan Cara berpikir 

induktif adalah dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum (Hadi, 1986 : 42). Sebagai tahap akhir peneliti 

mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan.  

 

G. Sistematika Penulisan Penelitian 

Rangkaian penulisan skripsi ini akan diwujudkan dalam uraian yang 

sistematis untuk mempermudah penulisan. 

 Bab I menyajikan permasalahan dasar tentang pemahaman skripsi, 

perwujudanya dalam bentuk pendahuluan agar mampu mengantarkan 

pemahaman pada pokok permasalahan yang berisi latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab II pendidikan Islam pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh yang 

berisi tentang: penyelenggaraan pendidikan Islam dalam kondisi darurat dan 

Children Center Muhammadiyah yang meliputi Latar belakang, tujuan, target dan 

program Children Center Muhammadiyah. 

Bab  III Advokasi Pendidikan Islam yang berisi :gambaran umum wilayah 

penelitian yang meliputi keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial, 
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keadaan masyarakat pasca bencana, keadaan anak-anak pasca bencana, keadaan 

pendidikan pasca bencana dan kegiatan Children Center Muhammadiyah yang 

meliputi jenis kegiatan Children Center Muhammadiyah, bentuk pendidikan 

Islam bagi anak pengungsi, usaha-usaha Advokasi pendidikan Islam dan kendala 

pendidikan Islam dalam kondisi darurat. 

BAB IV Analisis deskripsi advokasi pendidikan Islam oleh Children Center 

Muhammadiyah  yang berisi jenis kegiatan Children Center Muhammadiyah, 

usaha advokasi dan kendala pendidikan Islam dalam kondisi darurat, pengaruh 

usaha advokasi pada peningkatan minat anak untuk kembali bersekolah dan 

kendala pendidikan Islam dalam pelaksanaan usaha advokasi.  

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan 

penutup penelitian. 

Daftar pustaka 
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