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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa 

depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, 

Hak Asasi Manusia (HAM), sistem pemerintahan dan agraria tidak akan 

membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis 

multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya 

disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis 

pada sistem pendidikan nasional. Masyarakat yang hidup di bawah garis 

kemiskinan semakin meningkat, keluarga jalanan dan anak jalanan menjadi 

masalah sosial yang menonjol di perkotaan, anak-anak putus sekolah pada semua 

jenjang pendidikan makin bertambah, membuat masyarakat tidak berdaya 

memenuhi kebutuhan pokoknya (Tampubolon, 2002).  

Masyarakat yang miskin dengan kualitas pendidikan rendah sangat rawan 

terhadap patologi sosial atau penyakit masyarakat, seperti perjudian, prostitusi, 

minuman keras (miras), NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya), serta rumah tangga yang memprihatinkan. Masyarakat dengan kondisi 

seperti itu juga rawan terhadap gerakan pemurtadan. Kemiskinan dan 

keterbelakangan di bidang pendidikan sering dieksploitasi oleh kekuatan dakwah 

agama lain untuk memurtadkan mereka. Caranya, dengan mengiming-imingi 

materi, baik itu pembagian sembilan bahan pokok (sembako), beasiswa, 
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pengobatan gratis, pendidikan keterampilan gratis, pembagian alat olahraga, dan 

lain-lain (Aminullah, 2005).  

Aminullah (2005) melanjutkan bahwa kondisi di atas juga dapat 

menyebabkan apresiasi masyarakat yang tergolong miskin terhadap nilai-nilai 

agama menjadi rendah. Penyebabnya adalah waktu, tenaga, perhatian, dan pikiran 

mereka tersita oleh kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka 

memiliki sedikit kesempatan untuk shalat berjamaah, menghadiri pengajian, 

bahkan terkadang mereka tidak melaksanakan shalat Jum’at yang dilakukan 

seminggu sekali.  

Permasalahan kaya dan miskin adalah sunnatullah. Secara naluriah 

manusia tidak ingin hidup miskin apalagi menjadi sebuah bangsa yang miskin. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti diterangkan dalam surat 

Al-Hasyr ayat 7: 

        
 
 
 
 
Apa saja harta rampasan  yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya  yang berasal  
dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr/59: 7). 

Tampubolon (2002) mengungkapkan bahwa merumuskan suatu pola 

pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan 

rumit. Hal itu dikarenakan anak jalanan memiliki karakteristik yang berbeda, 
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terutama yang berhubungan dengan pola pikir yang sangat sulit berubah, lambat 

mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri yang disebabkan 

rendahnya tingkat pendidikan.  

Kondisi ini bisa terjadi karena penyebab yang beraneka ragam menurut 

Sutjipto (2002) di antaranya adalah karena kebijakan penguasa yang lebih sering 

berpihak kepada konglomerat daripada rakyat melarat. Di samping itu, 

memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi, 

pembangunan yang banyak bertumpu pada utang atau pinjaman asing. 

Dampaknya, banyak kebijakan penguasa yang lebih tunduk kepada kemauan 

hegemoni asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri. Contohnya, ketika 

pemerintah tidak tanggung-tanggung telah menaikkan harga bahan bakar minyak 

(BBM) sekitar 30 persen. Dalam sebuah tayangan iklan layanan masyarakat, 

seolah rakyat dijejali berbagai janji tentang penyaluran subsidi dari kompensasi 

BBM, khususnya dalam bidang pendidikan. Para siswa tak mampu dijanjikan 

akan mendapatkan subsidi pendidikan, sementara kenyataan di tengah masyarakat 

justru satu demi satu siswa menghentikan pendidikannya karena tak mampu. 

Menurut gambaran umum indikator pendidikan sekolah dasar tahun 2000-2001 

menunjukkan angka putus sekolah sebesar 2,62 %, tidak naik kelas 5,90%, 

melanjutkan sekolah 72,12 % (Statistik Dikdas, 2001). 

Subsidi pendidikan yang dijanjikan terkadang tidak sejalan  dengan 

harapan, ini terjadi di Garut, ada 9 (sembilan) pelajar SMPN 2 Kersamanah Garut 

tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kesembilan anak itu mengungkapkan 

ketidakmampuan keluarga, satu demi satu pelajar SMP tersebut mengundurkan 
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diri sejak awal tahun ajaran 2004/2005. Meski hal tersebut dikemukakan secara 

tidak langsung (Yudiawan, 2005). 

Berdasarkan pendataan oleh Dinas Pendidikan (Yudiawan, 2005) melalui 

RT/RW setempat selama 2004 terhadap keluarga tak mampu se-Garut, tercantum 

32,818 anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Garut, tak mengenyam pendidikan 

dasar seperti diprogramkan pemerintah dengan pencanangan wajar Dikdas (wajib 

belajar pendidikan dasar) 9 tahun karena berbagai alasan ekonomi, sebanyak 

13,955 orang di antaranya diketahui sama sekali belum pernah mengenyam 

pendidikan formal di sekolah. Sisanya, sebanyak 18,863 orang pernah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar di sekolah namun terputus di tengah jalan. 

Yudiawan (2005) selanjutnya menerangkan Indonesia yang memiliki 

jumlah penduduk sekitar 202 juta jiwa, dan penduduk yang berumur antara 0-18 

tahun memiliki porsi yang besar dari presentase penduduk berdasarkan usia. 

Berdasarkan Konvensi PBB, penduduk yang usianya berkisar 0-18 tahun masih 

dikategorikan sebagai anak. Hal ini menunjukan bahwa  Indonesia memiliki 

potensi yang besar untuk menjadi negara maju dalam waktu mendatang. Anak-

anak inilah yang kelak melakukan pembangunan di segala bidang di Indonesia. 

Timbul permasalahan yang pelik bagi Indonesia, keadaan ekonomi yang 

tak stabil menyebabkan belum semua anak bisa menikmati fasilitas yang 

disediakan untuk mengembangkan diri. Padahal mengenyam pendidikan 

merupakan kewajiban bagi umat muslim, sebagaimana tertera pada surat Az-

Zumar ayat 9: 
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Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran (QS. Az-Zumar/39: 9). 

Anak jalanan mengalami nasib yang sangat memprihatinkan, harus bekerja 

membanting tulang sejak usia dini dan tidak dapat mengikuti pelajaran seperti 

halnya anak-anak lain. Kondisi seperti itu menjadikan lembaga-lembaga tertentu 

untuk mendirikan sekolah-sekolah informal untuk anak jalanan tersebut. Namun 

demikian jalur itu terdapat hambatan, yaitu sekolah informal tidak memberikan 

ijazah. Hal ini menghambat bagi anak jalanan untuk meneruskan pendidikan di 

lain tempat atau yang lebih tinggi. Ditambah lagi sekolah non formal dan sekolah 

informal belumlah cukup, karena sekolah formal merupakan kewajiban yang 

harus dijalankan sebagai warga negara dan seorang muslim. Seperti yang tertulis 

pada surat An-Nisa ayat 59: 

 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
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kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa/4: 59). 

Pondok Pesantren Muhammadiyah (PPM) Ahmad Dahlan Yogyakarta 

didirikan atas keprihatinan sekelompok kader IMM atas akibat yang timbul dari 

krisis moneter yang berkepanjangan yang menyebabkan jumlah anak jalanan atau 

yang rentan menjadi anak jalanan meningkat drastis. Menurut Wiyadi selaku salah 

satu pendiri PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta menyebutkan bahwa krisis moneter 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kuantitas anak jalanan, 

karena itu PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta membuka peluang bagi anak jalanan 

agar tidak tertinggal dengan teman-teman sebaya.  

Tindakan yang dilakukan oleh pengelola Pondok Pesantren 

Muhammadiyah (PPM) Ahmad Dahlan Yogyakarta bertahap. Pada awalnya 

diadakan sekolah keliling, yaitu setiap minggu memberikan pengetahuan umum 

dengan menggunakan mobil keliling di jalanan. Pada suatu waktu dari pertemuan 

tersebut, juga dikenalkan dengan keberadaan rumah singgah, dengan itu anak 

jalanan yang tertarik akan diberi tindakan  lanjutan yang berfungsi: pertama, 

protecting. Protecting  yang dimaksud adalah perlindungan anak jalanan dari 

preman jalanan maupun dari razia polisi. Kedua, konseling. Pada tahap konseling 

anak jalanan  yang berada di rumah singgah dihadapkan pada beberapa pilihan. 

Kemungkinan pertama adalah mencari kemungkinan mengembalikan anak jalanan 

pada orang tua, karena tidak semua anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua 

kandung. Bila kemungkinan tersebut tertutup maka anak jalanan dibentuk 

mainstream pemikiran yang visioner bahwa masa depan perlu perencanaan. 

Melanjutkan sekolah, membuka usaha kerja, atau mengikuti pelatihan tertentu. 

Ketika anak jalanan yang berada di rumah singgah sudah terbuka wawasannya 
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dengan paradigma baru, barulah anak jalanan ditempatkan di PPM Ahmad 

Dahlan. Di pondok ini anak-anak diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah, 

ketrampilan, dan modal sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. 

Lembaga pendidikan informal ini tidak bisa memberikan ijazah seperti lembaga 

pendidikan formal, sehingga anak jalanan yang menetap di sana dibiayai penuh 

oleh pihak pondok untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terbengkalai 

karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan. Anak jalanan ini disekolahkan 

sesuai dengan tingkat usia mereka di lembaga pendidikan formal yang memiliki 

jaringan khusus dengan pondok tersebut. 

Kenyataan yang terjadi adalah beberapa dari anak jalanan memang 

terdaftar sebagai siswa di lembaga pendidikan formal, namun tidak sedikit pula 

yang mencari alasan setiap harinya untuk membolos, sehingga pihak sekolah 

seringkali menanyakan keberadaan siswa kepada pihak pondok. Rata-rata dalam 

setiap minggunya anak jalanan yang masih terdaftar di sekolah membolos tiga 

hingga empat hari. Wiyadi menyatakan bahwa tiga bulan adalah waktu yang 

paling lama bagi anak jalanan tersebut untuk tidak mengeluh mengenai beratnya 

bersekolah. Setelah itu mereka sering membolos lalu menginginkan keluar dari 

sekolah. Bahkan ada yang dari awal dengan tegas menyatakan bahwa mereka 

menolak untuk sekolah. Pengurus PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta menyadari 

mereka tidak bisa memaksa anak jalanan yang diasuhnya untuk sekolah, karena 

ritme kehidupan setiap harinya berada di jalanan. Sebenarnya anak jalanan 

tersebut sudah tidak boleh turun ke jalan lagi, namun karena tidak bisa mengekang 

anak-anak akhirnya pengurus PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta memberi 

dispensasi untuk mengamen pada hari Sabtu sore dan Minggu saja. Keinginan 
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pengelola Pondok PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta selain kedua hari tersebut 

anak jalanan yang menetap di pondok bersekolah, namun anak jalanan tersebut 

lebih memilih bekerja, mengerjakan hobi, dan melaksanakan ketrampilannya bila 

dibandingkan mengikuti kegiatan belajar mengajar 

Pertanyaan yang timbul adalah ketika banyak yang mengeluh karena 

faktor ekonomi yang menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi, ironi yang 

terjadi di pondok anak jalanan Ahmad Dahlan ini amat menarik. Biaya yang siap 

dipenuhi oleh pihak pondok tidak membuat anak jalanan ingin sekolah, sehingga 

menimbulkan pertanyaan bagaimana minat belajar anak jalanan tersebut di 

sekolah Formal? Mengapa anak jalanan di Pondok Pesantren Anak Jalanan 

Ahmad Dahlan Yogyakarta ini menolak sekolah? Latar belakang inilah yang 

mendorong peneliti tertarik untuk menguak lebih dalam tentang MINAT 

BELAJAR ANAK JALANAN (Studi Kasus Anak Jalanan Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Ahmad Dahlan Yogyakarta terhadap Sekolah Formal) 

 

B.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang minat belajar sebenarnya sudah banyak dilakukan baik 

kualitatif maupun kuantitatif, juga pembahasan mengenai anak jalanan. 

Contohnya, penelitian yang dilakukan Qodri Fithrianto (2006) mengenai 

”Dampak Penerapan Kurikulum Bimbingan Konseling terhadap Minat Belajar 

dan Prestasi Belajar”. Penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada perbedaan 

antara minat belajar siswa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan minat 
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belajar siswa kurikulum GBPP 1994, dan ada perbedaan antara prestasi belajar 

siswa KBK dengan prestasi belajar siswa kurikulum GBPP 1994.  

Penelitian mengenai minat belajar juga dilakukan oleh Tamrin (2003) 

mengenai ”Optimalisasi Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negri Bengkulu)”. Penelitian ini menarik 

kesimpulan bahwa perhatian siswa positif terhadap program pembelajaran Al-

Quran dan Hadits (77,5 %), sedangkan proses belajar siswa cukup baik (64,5 %) 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Al-Qur’an dan Hadits, materi yang 

diberikan oleh guru juga cukup baik dalam KBM Al-Qur’an dan Hadits, siswa 

menganggap gurunya cukup baik dalam melaksanakan KBM Al-Qur’an dan 

Hadits, dan evaluasi KBM al-Qur’an dan Hadits yang dilakukan dianggap baik 

(80 %) oleh siswa.  

Sementara itu penelitian mengenai anak jalanan yang dilakukan oleh Nini 

Fitriani (2003) dengan judul ”Akulturasi Anak Jalanan” terhadap 9 (sembilan) 

anak jalanan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Anak yang turun ke jalan dan menjadi anak jalanan dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa 8 (delapan) anak jalanan tersebut dikategorikan 

sebagai anak yang bekerja di jalanan dan 1 (satu) anak masuk dalam 

kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan. 

2. Timbul perilaku-perilaku berikut ini: mandiri, kreatif, berani mengambil 

resiko, semangat hidup tinggi, tidak peduli, jarang pulang ke rumah, 
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pemakai narkoba, berjudi, lupa mengurus diri, bahkan ada juga yang 

sampai berhubungan seks di luar nikah. 

3. Model akulturasi yang ditemukan pada anak jalanan ini adalah integrasi 

terjadi pada 2 (dua) anak, separasi terjadi pada 1 (satu) anak, dan 

assimilasi dialami oleh 6 (anak) jalanan. Sedangkan model marjinalisasi 

tidak ditemukan pada mereka. Assimilasi mendominasi dalam anak 

jalanan karena kurangnya perhatian dan kontrol keluarga sehingga anak 

kehilangan budaya rumah yang telah dianutnya dan lebih banyak 

berbaur dengan budaya jalanan yang terinternalisasi dalam dirinya.  

Dari penelitian-penelitian yang penulis temukan di atas tapak belum ada 

penelitian yang dilakukan dengan mengambil judul dan permasalahan seperti yang 

diajukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini 

memenuhi kriteria kebaruan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengkaji minat belajar anak jalanan di Pondok Pesantren 

Muhammadiyah (PPM) Ahmad Dahlan Yogyakarta terhadap sekolah 

formal 

2. Menjelaskan kehidupan anak jalanan sebelum di PPM Ahmad Dahlan 

Yogyakata 

3. Mengetahui pembinaan apa saja yang diterapkan pada anak jalanan di 

PPM Ahmad Dahlan Yogyakarta  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua segi yaitu: 

1. Dari segi teoritis: 

 Bagi dunia keilmuan untuk menambah khasanah keilmuan, terutama di 

bidang Psikologi Pendidikan Islam.  

 

2. Dari segi praktis: 

a. Bagi pemerhati ataupun pendidik, dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk melakukan penyadaran terhadap anak-anak jalanan, baik yang 

tergabung dalam Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan 

Yogyakarta maupun yang lainnya. 

b. Bagi anak jalanan sebagai salah satu alat untuk memahami minat 

belajarnya agad dapat dilakukan tindakan yang lebih baik. 

c. Bagi keluarga diharapkan dapat memberikan support yang positif 

kepada anaknya yang turun ke jalan untuk menghadapi kehidupan yang 

lebih baik. 

d. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti minat belajar atau anak 

jalanan dapat dijadikan atau menambah referensi dalam penelitian yang 

akan dilakukan.  
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