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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah kepada sebuah 

keluarga. Keluarga mempunyai peran yang besar dalam pembangunan 

masyarakat, karena keluarga merupakan batu pondasi bangunan masyarakat 

dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan kader-

kader masa depan
1
. Sebagai anugerah orang tua berkewajiban merawat, 

memelihara dan membesarkannya sampai seorang anak dewasa, dalam hal 

pendidikan yang baik, bimbingan, dan pengajaran anak-anaknya
2
. Kedudukan 

anak ini sangatlah istimewa di samping anak adalah pewaris dan penerus masa 

depan, anak juga merupakan aset bagi orang tua. Kewajiban ini berlaku bagi 

orang tua dan masyarakat untuk memelihara dan merawat anak sampai 

tumbuh dewasa. 

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, diantaranya adalah 

perintah untuk memelihara keluarga. Dalam hal ini anak memiliki tempat 

tersendiri, yang merupakan bagian dari keluarga, diantara hak-hak anak yang 

tertuang dalam al Qur‟an antara lain: 

1. Hak untuk mendapat perlindungan. 

                                                           
1
Muhammad Yusuf Harun, Pendidikan Anak Dalam Islam (Jakarta: Yayasan Al Sofwa, 

1997)  hlm. 10-11.  
2
Muhammad Zuhaili, Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini (Jakarta:Ba‟adillah Press, 

2002) hlm. 33.   
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”
3
. 

2. Hak untuk hidup. 

                                      

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 

kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”
4
. 

3. Hak untuk mendapat kasih sayang. 

                           

                     

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”
5
. 

4. Hak provisi/hak untuk mendapatkan makan dan berkembang. 

                               

                                

                                

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya (Bandung:Mizan Publishing House, 

2010)  Surat At Tahrim: 31  
4
 Ibid, Surat Al Isra:31. 

5
Ibid, Surat Ar Rum: 21.  
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan”
6
. 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, hal ini menunjukkan besarnya perhatian 

Islam kepada anak, disamping itu terdapat berbagai peringatan tentang 

kedudukan anak. Mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan 

menerima warisan nilai dan budaya dari generasi sebelumnya, dan akan 

mengembangkan warisan-warisan tersebut menjadi lebih berdaya guna. Anak 

dalam Islam merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi 

Muhammad Saw dan generasi muda muslim yang akan melanjutkan misi 

menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia
7
. Ayat-ayat yang berisi 

peringatan serta kewajiban mendidik anak supaya menjadi lebih baik dan 

mengembangkan fitrahnya serta terjaga dari hal-hal kesyirikan yang 

mengakibatkan fitrah anak menjadi rusak atau tidak terjaga kemurniannya  

adalah: 

 

                                                           
6
Ibid, Surat Al Baqoroh: 233  

7
Zuhairini, Sejarah Pendidikan Anak  (Jakarta:Bumi Aksara, 1992)  Hlm. 54-55  
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1. Kewajiban untuk mendidik anak supaya sholeh. 

                          

                       

                

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia 

menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah 

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia 

merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya 

seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang 

saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur"
8
. 

 

2. Peringatan untuk tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah dan tidak 

berdaya menghadapi tantangan hidup. 

                       

            

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar”
9
. 

Perhatian kepada anak ini juga ditunjukan dalam hadis-hadis Nabi 

Muhammad Saw diantaranya adalah dengan anjuran untuk memilih calon 

suami dan istri untuk anak-anaknya secara cermat dan bijak serta 

memperhatikan kebaikan untuk anak-anak yang akan diasuh, dididik dan 

dibimbing. sebagaimana dalam hadis yang berbunyi: 

                                                           
8
Op.Cit, Al Qur’an dan Terjemahnya. Surat Al „A‟rof : 189.  

9
Ibid, Surat An Nisa: 9.  
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عِب  –  َر ْن ُه   ُه   َر ِب َر  –  ُه َر ْن َر َر   أِب ْن   عْن  لّى –  ا َّن ِب ِّي   َر لَر ْن ِب   ُه  صَر لّنْن   َر   اوَر ْن  ُه   ُه ْن َر ُه  : َر اَر  –  َر َر

أَر ٍع   ْن
َر وَر اِبهَر ، اوِب اِبهَر ، : ِب اِبجَر سَر ِبهَر ، َر اِبحَر اِبدِب ْن ِبهَر   َر  َردَر اْن   َر ِبأَر ْن   ادِّي ْنعِب  أِب َر اِب   َر اْن َر ْن   َر

10
. 

“Dari Abu Hurairah – rhadiyAllahu anhu – dari Nabi Muhammad SAW, 

beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena 

hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena 

agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung,” 

Hadis di atas menunjukkan proses pendidikan anak dimulai sejak belum 

lahir, yaitu dalam memilih istri yang sholehah sehingga setelah anak lahir, anak 

dididik dengan baik. Dalam hadis lain dijelaskan keharusan mendidik anak 

antara lain: 

“Dari Anas Ibn Malik berkata: Nabi Muhammad Saw besabda, “anak itu 

disembelihkan aqiqah daripadanya pada hari ketujuh dari hari lahirnya, diberi 

nama dan dibuangkan daripadanya yang menyakitinya. Apabila telah berusia 

sampai enam tahun, diajari adab dan sopan santun. Apabila telah berusia 

Sembilan tahun, dipisahkan tempat tidurnya. Apabila telah sampai tigabelas 

tahun, dipukul atas meninggalkan sholat. Apabila telah sampai enambelas 

tahun dikawinkan oleh ayahnya, kemudian dipegang dengan seraya 

mengatakan : “telah aku ajari engkau sopan santun, telah aku ajari engkau 

ilmu pengetahuan dan telah aku kawinkan engkau. Aku berlindung dengan 

Allah dari fitnah engkau di dunia dan azab yang engkau peroleh di akhirat”
11

.  

Perhatian pendidikan juga ditegaskah bahwa pendidikan adalah sebuah 

kewajiban berdasarkan hadis Nabi Saw yang berbunyi: 

"طلب  اعلن    ضة  ل  كل هسلن"  ا   وا   ص م ,  ع  نس أع ه اك   ا 
12
 .

“Dari Anas Ibn Malik berkata, bahwasannya Rasulullah Saw Bersabda : 

Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”. 

Berdasarkan hadis dan ayat Al Qur‟an di atas, maka hak anak untuk 

memperoleh pendidikan adalah keharusan yang tidak dapat ditawar, 

                                                           
10

Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al Asqolani, Fathu Al Bari Bi Syarh Shohih Al Bukhori. 

(Bairut: Dar Al Fikr, 1996)  Kitab Nikah, bab 16,  No. Hadis 5090, Hlm. 164.  
11

Imam Ghozali,  Ihya Ulumuddin, jilid 2 (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003) 

Hlm. 435. 
12

 Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al Qozwini, Sunan Ibn Majah (Bairut: Dar Al 

Fikr, t.th ) Kitab Muqoddimah, bab 17, no. Hadis 224, Hlm. 81. 
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pendidikan meliputi pendidikan akhlak, pendidikan untuk kemandirian, 

pendidikan jasmani, dan pendidikan ruhani. 

Perhatian anak di dunia international juga mulai diperhatikan, Sejak 

adanya Deklarasi Hak Anak International. yang mana hal ini menunjukkan 

respon masyarakat dunia akan pentingnya memelihara hak anak, dan 

memenuhi hak anak. diantaranya adalah hak untuk mendapat pendidikan. 

Sebagai anggota Persarikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai 

kewajiban untuk mengkonversi hak-hak anak yang disepakati oleh dunia 

international dalam bentuk undang-undang
13

. 

Hak anak menurut undang undang no. 23/2002 adalah bagian dari hak 

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara
14

. Berdasarkan pengertian hak 

anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 maka 

yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak adalah, orang tua, 

keluarga,masyarakat, pemerintah dan Negara. dalam hal ini Negara menjamin 

berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 disebutkan “setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasarnya sesuai minat dan bakatnya”
15

. 

                                                           
13

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Jakarta:Novindo Persada, Hlm 107.  
14

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Bab Ketentuan Umum, 

Jakarta: CV Novindo Persada. hlm. 78. 
15

Ibid, hlm. 80.  
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Permerintah dan Negara berdasarkan Udang-Undang Perlindungan 

Anak pasal 49 bertanggung jawab atas pendidikan minimal 9 tahun
16

.  

Besarnya perhatian dunia dan pemerintah terhadap pendidikan, hal ini 

didasarkan pada urgensi pendidikan yang mampu membantu manusia 

mengembangkan diri sehingga menjadi makhluk yang berkepribadian dan 

berwatak. Dengan pendidikan manusia mampu membentuk masyarakat, 

berkebudayaan dan berhasil untuk terus membina kehidupan dan peradaban
17

.  

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting, karna pendidikan 

membantu manusia mengembangkan jasmani dan rohani manusia. Maka 

pendidikan secara arti luas memiliki fungsi sebagai pengembangan pribadi, 

pengembangan warga Negara, pe gembangan kebudayaan, dan pengembangan 

bangsa
18

. Fungsi pendidikan sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat 

dan kehidupan bernegara dalam GBHN dinyatakan bahwa “pendidikan 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah 

tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab 

bersama antar keluarga, masyarkat, dan pemerintah. 

Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan manusia Indonesia serta 

supaya selalu berkembang sepanjang hidup. Prinsip pendidikan seumur hidup 

merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus 

menerus dari bayi sampai meninggal dunia, hal ini sesuai dengan prinsip Nabi 

                                                           
16

Ibid, hlm. 92.  
17

Imam Bernadib, Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna Dan Persepektif 

Beberapa Teori Pendidikan (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1996 ) hlm. 18-20. 
18

Fuad Hasan,  Dasar-Dasar Kependidikan:Komponen MKDK (Jakarta:PT Rineka Cipta., 

2010) hlm. 13-14.  
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Muhammad Saw Yang menganjurkan belajar mulai dari buaian sampai ke 

liang lahat
19

. 

Jaminan pemerintah terhadap pentingnya pendidikan bagi bangsa dan 

Negara belum terlaksana secara baik.  Hal ini Berdasarkan data,  di Indonesia 

di tahun 2010, terdapat  12 juta anak yang masih belum bisa menyelesaikan 

wajib belajar (wajar) sembilan tahun
20

.   

Jumlah anak putus sekolah di Pekanbaru menurut Data Dinas Sosial 

menunjukkan, anak putus sekolah di ibukota Provinsi Riau tersebut masih 

terbilang tinggi, yakni mencapai 1.293 orang. Ke-1.293 anak putus sekolah itu, 

tersebar di 12 kecamatan Kota Pekanbaru. Jumlah anak yang paling banyak 

putus sekolah di Kota Pekanbaru, kebanyakan ada di usia Sekolah Dasar (SD) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
21

. Sedangkan pada Tahun 2011, 

Sebanyak 3.055 anak dari keluarga Suku Bunggu, suku terasing yang 

mendiami daerah pegunungan di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, 

putus sekolah
22

.  

Indonesia dibandingkan dengan Negara lain mengalami penurunan 

peringkat dalam indeks pembangunan pendidikan untuk semua (Education for 

                                                           
19

Ibid, hlm. 40-41.  
20

Laporan dari team Frisian flag yang menyebutkan data putus sekolah anak di 

Indonesia. http://www.frisianflag.com/id/ruang-media/liputan-media/3935-12-juta-anak-putus-

sekolah-butuh-bantuan-gnota, di akses pada 6 Mei 2013 pukul. 18.00. 
21Nurcholis Lubis, dalam Laporan Kabar Nusantara, 

http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/50264/2011/10/20/jumlah_anak_putus_sekolah_di_peka

nbaru_capai_1293_orang.tvOne, di akses pada 6 Mei 2013, pukul 18:10.  

22
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMM, dalam berita nasional 

tentang daerah terpencil, http://dp2m.umm.ac.id/id/nasional-umm-1146-3055-anak-suku-

terasing-di-mamuju-putus-sekolah.html, di akses pada 6 Mei 2013 pukul 18:20. 

  

http://www.frisianflag.com/id/ruang-media/liputan-media/3935-12-juta-anak-putus-sekolah-butuh-bantuan-gnota
http://www.frisianflag.com/id/ruang-media/liputan-media/3935-12-juta-anak-putus-sekolah-butuh-bantuan-gnota
http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/50264/2011/10/20/jumlah_anak_putus_sekolah_di_pekanbaru_capai_1293_orang.tvOne
http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/50264/2011/10/20/jumlah_anak_putus_sekolah_di_pekanbaru_capai_1293_orang.tvOne
http://dp2m.umm.ac.id/id/nasional-umm-1146-3055-anak-suku-terasing-di-mamuju-putus-sekolah.html
http://dp2m.umm.ac.id/id/nasional-umm-1146-3055-anak-suku-terasing-di-mamuju-putus-sekolah.html
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All) tahun 2011, salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah 

dijenjang sekolah dasar. Sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 

juta,  anak SD putus sekolah setiap tahunnya. 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) merilis indeks pembangunan 

pendidikan (education development index) dalam EFA Global Monitoring 

Report 2011. Peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 negara. 

Tahun lalu, posisi Indonesia ke-65. Dari empat indikator penilaian, penurunan 

drastis terjadi pada nilai angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Pada laporan 

terbaru nilainya 0,862, sedangkan tahun 2010 mencapai 0,928. Indikator lain, 

angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas juga tak beranjak signifikan. 

Putus sekolah di jenjang SD itu terutama faktor ekonomi. Ada anak 

yang belum pernah sekolah, ada yang putus di tengah jalan karena ketiadaan 

biaya, ini berarti tiap satu menit terdapat 4 anak Indonesia putus sekolah
23

. 

Unichef mencatat banyak hak anak di Indonesia yang masih 

memerlukan perhatian khusus, diantaranya adalah anak yang tidak memiliki 

akte kelahiran berjumlah 45-70% per provinsi, dan anak yang mengalami putus 

sekolah berjumlah 11,7 juta anak pertahun
24

. 

Tahun 2013 terdapat berbagai kasus yang melibatkan anak putus 

sekolah di usia dini, seperti kasus Tasripin seorang bocah berusia 12 tahun 

                                                           
23 Berita nasional tentang siswa putus sekolah harian kompas, 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/04/10323346/527.850.Siswa.SD.Putus.Sekolah, di akses 

pada 6 Mei 2013, pukul 18.30. 

24
 Seto Mulyadi,  Anak-Anak Indonesia Tersenyumlah Proseding Seminar Nasional : 

Kekerasan Pada Anak (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006)  hlm. 6. 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/04/10323346/527.850.Siswa.SD.Putus.Sekolah
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harus putus sekolah, dan harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup untuk 

ketiga adiknya. Barulah selepas media memberitakan tentang anak tersebut 

pemerintah dan berbagai LSM memberikan bantuan, hal ini mengambarkan 

bahwa memungkinkan di Indonesia masih banyak kasus seperti yang dialami 

oleh Tasripin
25

. 

Fenomena anak jalanan dan anak yang harus terpaksa bekerja untuk 

membantu keluarga, terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup masih 

tinggi terjadi di Indonesia, eksploitasi pekerja anak di berbagai bidang 

tergolong cukup tinggi, hal ini mengingat membayar anak berpendidikan 

rendah cukup dengan gaji yang rendah
26

. 

Berbagai kasus tentang anak tersebut menunjukkan hak anak masih 

belum diberikan jaminan secara utuh, terutama dalam pendidikan. Meskipun 

konvensi hak anak yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai standar universal 

bagi hak-hak anak, seharusnya berfungsi untuk melindungi mereka dari 

berbagai tindakan salah tersebut. Sebanyak lebih dari 180 negara di dunia 

(termasuk Indonesia) telah merafitikasi isi konvensi tesebut pada tahun 1990. 

Realita ini menunjukkan isi dan makna dari konvensi hak anak masih belum 

tersosialisasikan kepada masyarakat secara luas
27

. 

Dengan demikian pemerintah Indonesia masih memiliki tugas berat 

dalam menjamin pendidikan anak, serta memiliki tanggung jawab untuk 

                                                           
25

Kisah hidup tasripun, seorang bocah yang meninggalkan bangku sekolah, bekerja untuk 

mengurus ke tiga adeknya, laporan dalam tribun news. 

http:tribunnews.com/nasional/2013/04/19/kisah-hidup-tasripin-mengundang-haru, di akses pada 

14 juli 2013, pukul: 13.43  
26

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, 

Determinan, Dan Eksploitasi (Jakarta: PT. Gramedia, 2004)  Hlm. 218-230.  
27

Op.Cit, Seto Mulyadi. hlm. 6-7.  
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memenuhi hak-hak anak dalam dunia pendidikan sehingga hak anak dalam 

memperoleh pendidikan benar-benar didapatkan oleh anak secara layak dan 

menyeluruh. 

Namun Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya 

muslim, pemerintah perlu melihat konsep hak anak dalam memperoleh 

pendidikan berdasarkan konsep Islam, hal ini dibutuhkan karna seorang 

muslim akan melihat segala sesuatu berdasarkan tinjauan Al Qur‟an dan 

Sunnah
28

. 

Anak dalam Islam memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang 

tua, sedangkan orang tua juga memiliki tangungjawab untuk mendidik anak-

anaknya sampai tumbuh dewasa. Namun antara kewajiban anak dan 

tangungjawab orang tua ini terkadang tidak sejalan. sebagai contoh pada kasus 

Tasripin, ia harus meningalkan bangku sekolah untuk menghidupi ketiga 

adiknya, sementara orang tuanya pergi merantau. Dalam kasus ini orang tua 

meningalkan kewajiban untuk mendidik anaknya, dan anaknya mengambil 

peran yang lebih dalam berbakti kepada orang tuanya. 

Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai komoditi bagi orang tua. 

sebagai contoh memperkerjakan anaknya dengan alasan untuk meringankan 

beban orang tua. Data ILO (1999) di Indonesia terdapat 5 sampai 6,5 juta anak 

yang terpaksa bekerja. Yang tersebar di industry besar ataupun usaha rumah 

tangga. Dari data BPS diketahui pada tahun 1998 lebih dari 80% pekerja anak 

masih berstatus sekolah. Sementara di Bandung banyak diketahui pekerja anak 

                                                           
28

Abu A‟la Al Maududi, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim, Terj. Osman Raliby 

(Jakarta: Bulan Bintang,  t.th.) hlm. 15-18.  
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pada industry kecil, makanan, dan konveksi.  Sementara di Ujung Pandang 

penarik becak berusia 8-12 tahun semakin meningkat. Secara obyektif 

menjamurnya anak-anak yang terpaksa bekerja disebabkan oleh krisis ekonomi 

yang terjadi
29

. 

Situasi krisis ekonomi terbukti melahirkan persoalan yang kompleks. 

Meskipun secara peraturan dan perundangan yang dilahirkan pekerja anak 

mendapatkan jaminan hukum untuk usia anak bekerja minimal 18 tahun 

berdasarkan ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang pelarangan bentuk 

terburuk bagi pekerja anak. Namun yang menjadi persoalan adalah sejauh 

mana implementasi atas peraturan tersebut
30

. 

Sebagai contoh kasus di Provinsi Jawa Timur, meskipun pemerintah 

provinsi mendukung kelangsungan pendidikan anak, tapi di berbagai daerah 

angka siswa putus sekolah tetap tinggi, dan tidak sedikit banyak anak-anak 

yang terpaksa bekerja. Di daerah pertanian, tepatnya Malang saat musim tanam 

dan musim panen anak-anak cenderung bekerja membantu orang tuanya untuk 

menyelesaikan pekerjaan sehingga anak cenderung membolos sekolah untuk 

membantu orang tua.
31

 Anak-anak yang bekerja cenderung mudah putus 

sekolah. Baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah 

dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak sekolah dan bekerja adalah 

beban ganda yang sering kali dinilai terlau berat, sehingga setelah ditambah 

dengan tekanan ekonomi yang tinggi banyak anak terpaksa memilih putus 

sekolah di tengah jalan. Di samping berbagai faktor, hal yang perlu 

                                                           
29

Bagong suyanto, Masalah Sosial Anak ( Jakarta:Kencana, 2003) hlm. 113-115.  
30

Ibid, hlm. 117-118.  
31

Ibid, hlm. 119-120.  
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diperhatikan adalah pemahaman keluarga dalam mendidik anak, hubungan 

anak dengan orang tua, dan sikap atau aspirasi  orang tua tentang pendidikan. 

Di samping itu tingkat pendididkan orang tua anak juga berpengaruh. Orang 

tua yang tidak sekolah biasanya akan mengalami kesulitan dalam membantu 

anaknya belajar, tidak mampu memecahkan persoalan sekolah yang dihadapi 

anak. Bahkan justru memberikan beban kepada anak untuk berprestasi di luar 

kemampuan yang ada.
32

  

Kasus demikian banyak terjadi di masyarakat yang kondisi ekonominya 

terbatas, bagi keluarga miskin menyuruh anak membantu meringankan 

pekerjaan orang tua adalah bagian dari survival keluarga, dan masih tingginya 

angka putus sekolah dan kurangnya animo masyarakat terhadap terhadap arti 

penting pendidikan bagi masa depan anak-anak. Hal lain yang tidak kalah 

penting adalah pandangan yang mengangap melatih anak bekerja adalah proses 

memandirikan anak. di sisi lain anak berbakti kepada orang tua dengan 

membantu meringankan orang tua, namun di sisi yang lain hak anak untuk 

belajar dan berkembang menjadi berkurang
33

. Persoalan pemenuhan hak anak 

dalam memperoleh pendidikan harus diberikan. Berbagai persoalan tersebut 

harus diselsesaikan, sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya 

beragama Islam, maka Islam memiliki peran yang besar untuk memberikan 

solusi berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.  

Konvensi hak anak internasional yang lahir dari paradigma barat, harus 

dianalissi dengan pandangan islam. islam harus memberikan sumbangsih bagi 

                                                           
32

Ibid, hlm. 121-124.  
33

Ibid, hlm. 137-139  
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dunia berkaitan dengan hak anak, Dengan demikian perlu diuraikan secara 

jelas bagaimana Islam memberikan hak kepada anak sehingga orang tua sadar 

akan tanggung jawabnya
34

. Pemenuhan hak anak harus bisa berjalan antara 

Negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 

dan dengan mempertimbangkan konsep Islam berdasarkan Al Qur‟an dan 

sunnah. Untuk itulah dalam penelitian ini akan melihat lebih komprehensif 

antara dua konsep tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin 

menjawab permasalahan utama: “Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap hak-

hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam UU PA No. 23 Tahun 2002” 

baik dari aspek pendekatan, konsep, dan aturan yang berlaku. Permasalahan 

utama dirinci sebagai berikut:  

1. Bagaimana hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002? 

2. Bagaimana tinjauan Islam tentang hak anak untuk memperoleh 

pendidikan dalam UU PA No. 23/2002? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
34

Volkmann, Christian Salazar , Child rights and Islam dalam jurnal Forced Migration: 

2012, Review vol. 3 page 4. 

 



15 

 

1. Mendeskripsikan secara komprehensif tentang hak-hak anak untuk 

memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002. 

2.  Mendeskripsikan secara komprehensif tinjauan Islam tentang hak 

anak untuk memperoleh pendidikan dalam UU PA No. 23/2002. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Penelitian ini memberi gambaran mengeni pandangan Islam terhadap 

hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. serta Memberi kontribusi 

terhadap pendidikan Agama Islam yakni menambah khazanah 

pengetahuan tenteng hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan 

dilihat dari persepektif Islam. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan referensi bagi penelitian yang 

akan datang, mengenai hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 serta 

relevansinya dengan Islam. 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil-hasil 

penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah. Adapun 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam 

tesis ini antara lain : 

1. Yusuf Muhammad Al Hasan, (Jakarta:Darul Haq, 2012) buku yang 

berjudul “Pendidikan Anak Dalam Islam” yang membahas tentang 
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pendidikan yang harus diperoleh anak dalam Islam, meliputi sebelum 

lahir, pasca kelahiran, dan ketika anak-anak namun pembahasan yang 

dilakukan belum luas. buku ini juga belum dibandingkan dengan 

konteks kekinian, seperti hak-hak anak international terlebih pada hak 

anak untuk memperoleh pendidikan dalam undang-undang 

Perlindungan Anak No. 23/2002, berbeda dengan yang akan dilakukan 

oleh peneliti yang akan membandingkan antara hak anak untuk 

memperoleh pendidikan dalam undang-undang Perlindungan Anak 

No. 23/2002 yang akan dianalisis dengan perspektif Islam. 

2. A. Heryawan (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta: 2006) dalam tesisnya 

yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Pasal 98-106 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”  dalam tesis ini dijelaskan 

bahwa perlindungan anak telah dimasukkan dalam KHA dan kompilasi 

hukum Islam, namun perlindungan tersebut terbatas pada anak yang 

berhubungan dengan orang tuanya secara biologis, perlindungan anak 

belum menyentuh hal-hal bersifat rinci dalam segala kebutuhan anak.  

Konsep perlindungan anak diluar rumah belum tersentuh dalam pasal-

pasal KHI, sehingga jika terjadi permasalahan diluar rumah, 

perlindungan anak belum maksimal. Dalam konsep perlindungan anak 

yang terkodifikasi dalam KHA, banyak diulas dalam ajaran Islam, 

ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi, sebagai landasan 

utama penyusunan KHA. Yang mana dalam tesis ini belum menyentuh 

aspek hak anak untuk mendapatkan pendidikan, aspek perlindungan 
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anak belum secara utuh di bahas. Sedangkan peneliti akan 

menganalisis hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam  undang-

undang Perlindungan Anak No. 23/2002 dan dianalisis dalam 

perspektif Islam sehingga memiliki gambaran secara jelas hak-hak 

anak untuk memperoleh pendidikan secara kontekstual berdasarkan 

pada al qur‟an dan sunnah. 

3. Nur Istiqomah (IAIN Surakarta : 2013) dalam skripsinya yang berjudul 

“Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Islam Dalam Keluarga” penelitian ini membahas konsep 

HAM dalam Islam dan untuk mengetahui implikasi HAM Islam 

terhadap Pendidikan Islam dalam keluarga, di jelaskan bahwa anak 

memiliki hak-hak yang harus di dapat, di antaranya adalah pendidikan, 

namun dalam penelitian ini belum diulas tentang bagaimana hak-hak 

pendidikan yang harus di dapat. Dalam penelitian ini cenderung 

melihat pendidikan dalam lingkup keluarga sebagaimana dalam judul 

penelitian tersebut berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu 

melihat hak-hak anak dalam undang-undang Perlindungan Anak No. 

23/2002 dalam perspektif Islam sehingga mampu mendeskripsikan 

hak-hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan dalam konteks 

undang-undang dalam pandangan Islam.  

4. Didik Purwadi, (Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surakarta:2012) dalam tesisnya yang berjudul “Model Yayasan 

Pendidikan Dalam Persepektif Perlindungan Hukum Terhadap 
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Peserta Didik” membahas tentang perlindungan terhadap peserta didik 

dari diskriminasi ras, golongan, dan perlindungan terhadap jaminan 

fasilitas terhadap peserta didik. Berbeda dengan yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu menganalisis hak-hak dasar anak untuk memperoleh 

pendidikan dala undang-undang Perlindungan Anak No. 23/2002 

dalam perspektif Islam. 

Berdasarkan pengamatan dan tinjauan pustaka, sepengetahuan penulis 

belum ada yang membahas tentang hak-hak anak dalam memperoleh 

pendidikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 

dilihat dari persepektif Islam, maka penelitian ini sangat relevan untuk 

dilakukan. 

F. Kerangka Teori 

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, hak anak adalah bagian 

dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh anak, yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

dan Negara. sehingga anak tumbuh dan berkembang sampai dewasa. 

Sedangkan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 

Tahun 2002 adalah seorang yang belum berusia di atas 18 tahun. Namun anak 

dalam Islam adalah seorang yang belum baligh. 

Salah satu hak anak adalah hak untuk memperoleh pendidikan. 

Pendidikan merupakan upaya untuk mendidik anak untuk tumbuh berkembang 

dari segi jasmani atau badannya, akal atau kecerdasannya dan ruhani atau 

agamanya.  
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Anak di Indonesia dilindungi berdasarkan Undang-undang yaitu 

aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dan 

Negara. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 adalah 

undang-undang yang dikonversi dari undang-undang perlindungan anak dunia 

yang dibuat untuk menjamin dan melindungi anak dari berbagai pelangaran, 

diskriminasi, dan pelecehan. Sehingga anak terjamin untuk tumbuh dan 

berkembang, serta mendapatkan hak-haknya. 

Hak anak disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak no. 

23/2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam 

menganalisa hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam undang-

undang perlindungan anak no. 23/2002 berdasarkan teori pendidikan anak 

dalam Islam yang disusun oleh Dr. Abdullah Nasikh Ulwan. 

Teori pendidikan anak dalam Islam Dr. Abdullah Nasikh Ulwan 

digunakan untuk menganalisis hak-hak dasar anak untuk memperoleh 

pendidikan dalam UU Perlindungan Anak No. 23/2002. Dunia anak dalam 

Islam sangat kompleks meliputi hukum-hukum tentang anak dan tanggung 

jawab terdahap anak yang khusus dalam persoalan pendidikan, menurut Dr. 

Abdullah Nasikh Ulwan pendidikan anak dalam Islam terdiri dari pendidikan 

iman, moral, fisik, akal, kejiwaan, social, dan seks. Hak-hak dasar pendidikan 

anak mengacu pada pendidikan anak sebagaimana tujuan Pendidikan Islam
35

. 

Analisis atas hak-hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan dalam UU 

Perlindungan Anak No. 23/2002 dengan teori pendidikan Dr. Abdullah Nasikh 

                                                           
35

Abdullah Nasikh Ulwan,  Pendidikan Anak Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Armani, 

2002) hlm. 157. 
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Ulwan akan memberikan gambaran secara komprehensif tentang hak anak 

untuk memperoleh pendidikan dalam UU Perlindungan Anak No. 23/2002 dg 

tinjauan Islam sehingga mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

hak-hak dasar bagi anak. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian dalam tesis ini termasuk kategori penelitian kepustakaan 

(library research
36

) atau studi kepustakaan dengan objek berupa naskah-

naskah, buku maupun naskah-naskah lain yang berhubungan dengan 

persolan yang akan dibahas. 

Studi literature atau penelitian kepustakaan memiliki beberapa 

tujuan, antara lain: 1) menemukan variable-variable yang akan diteliti, 

2)membedakan hal-hal yang sudah dilakukan untuk menentukan hal-hal 

yang perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi penelitian, 3)memperoleh 

persepektif baru, 4) menentukan makna dan hubungan antar variable
37

. 

Penelitian membutuhkan kecermatan khusus terutama dalam 

penentuan ide yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti 

akan mengangkat tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk memperoleh pendidikan, 

                                                           
36

 Winarno Surakhman, “Pengantar Penelitian Ilmiyah (Bandung: Tarsito, 1994)  hlm. 

251-263. 
37

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif  (Yogyakarta:Graham 

Ilmu, 2006.)  hlm. 47-50  
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kemudian hak-hak anak tersebut dilihat dari persepektif Islam dalam hal 

ini dengan tinjauan Al Qur‟an dan sunnah. 

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data tidak 

dilakukan dengan mengungkapkannya secara numeric sebagaimana 

penyajian data secara kuantitatif. Dalam data kualitatif, yang banyak 

dilakukan adalah pemaparan data bersifat fleksibel dengan menelusuri 

kebenaran-kebenaran fakta yang terjadi di lapangan.
38

 Hasil peneilitan 

kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generaslisasi.
39

 

Secara sederhana, untuk menelaah hak-hak anak dalam undang-

undang perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan dan hak anak 

dalam Islam peneliti menggunakan metode analisis-deskritif: dengan cara 

analisis deskriptif dimaksudkan, bahwa peneliti akan menelusuri hak-hak 

anak untuk memperoleh pendidikan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 dan hak-hak anak dalam Islam. 

Deskriptif dimaksudkan, bahwa peneliti akan menguraikan dengan 

detail serta cermat semua hal yang berkaitan dengan desain pendekatan 

yang digunakan untuk melihat relevansi Undang-Undang Perlindungan 

Anak No.23 Tahun 2002 dalam memperoleh pendidikan dengan hak anak 

dalam Islam.  

2. Pendekatan Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

pendekatan normative. Penerapannya adalah dengan mendekati masalah 

                                                           
38

 S.Nasution, Metode penelitin Naturalistik Kualitatif ( Bandung: Tarsito, 1989)  hlm. 

12. 
39

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007)  hlm. 1-3.  
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yang hendak diteliti berupa Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 

Tahun 2002 tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan. serta 

pandangan Islam tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini 

dilakukan dengan cara tematik dan holistic yaitu mengumpulkan semua 

data berupa produk perundang-undangan dan pandangan Islam tentang hak 

anak untuk memperoleh pendidikan yang pada tahap akhir untuk 

menemukan relevansi tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan 

antara Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan 

persepektif Islam. 

3. Sumber Data. 

Sumber data yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan tesis 

adalah sumber yang bersifat primer maupun skunder, yaitu buku-buku 

maupun tulisan-tulisan yang berisi segala keterangan serta informasi yang 

terkait erat hak-hak anak,  Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 

Tahun 2002 dan buku-buku yang membahas tetang hak-hak anak dalam 

Islam. 

Sumber primer penelitian hak-hak anak untuk memperoleh 

pendidikan dalam undang-undang perlindungan anak dan dalam Islam 

antara lain berasal dari a) Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak No. 

23 Tahun 2002,  b) Penelitian tentang hadis-hadis pendidikan, c) Tafsir 

tematik tentang pendidikan c) Buku-buku tentang hak anak untuk 

memperoleh pendidikan dalam Islam. 
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Sumber primer adalah sumber utama, sedangkan Sumber sekunder 

dalam penelitian ini adalah beragam buku serta jurnal yang didalamnya 

memuat artikel-artikel yang menjelaskan secara tajam dan akurat seluruh 

informasi yang diperlukan oleh penulis yang membahas tentang hak-hak 

anak dalam Islam. buku-buku yang turut memperkaya informasi yang 

diperlukan oleh peneliti antara lain yang membahas tentang anak, tentang 

perhatian pemerintah terhadap anak serta Buku-buku yang berkaitan 

dengan metode penelitian kualitatif juga turut membantu penulis 

menentukan format penelitian yang dipakai dalam tesis ini. 

4. Analisis Data. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian 

kegiatan sebagai upaya menarik kesimpulan dari hasil kajian konsep atau 

teori yang mendukung penelitian ini. 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data deskriptif bersifat deduktif, yaitu berawal dari pernyataan 

yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus
40

. 

Secara singkat deduktif diarahkan oleh proposisi, teori, hukum-hukum 

yang sudah ada
41

. Deskiriptif dimaksudkan menguraikan dan memaparkan 

data yang ada
42

. Sedangkan deduktif berfungsi untuk mengambil 

kesimpulan dari yang bersifat umum dalam hal ini adalah hak-hak anak 
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Sukandarrumidi,  Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2006.) hlm. 40-41.  
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 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: UII press, 2010)  hlm. 327-

329.  
42
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dalam UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak kemudian di khususkan 

dengan hak anak dalam Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang diangkat, maka tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, 

pertama adalah bagian muka, yang tersusun atas halaman sampul, halaman 

judul, Nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, pedoman translitersi, abstak, kata pengantar, dan daftar isi.  

Kedua merupakan bagian isi yang terdiri atas lima Bab, antara lain: 

BAB I berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian yang meliputi: a) Jenis penelitian, b) Pendekatan penelitian, c) 

Sumber data, d) Analisa data, selanjutnya Sistematika Pembahasan yang 

menjadi pedoman dalam pembahasan tesis. 

BAB II berbicara landasan teori. Pada landasan teori, penulis 

membahas tiga toeri yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang anak dan 

pendidikan yang meliputi anak dalam Islam, hak-hak anak dalam Islam, dan 

pendidikan anak dalam Islam. pada bagian anak dalam Islam akan dibahas 

bagaimana pandagan Islam tantang anak baik dari segi Al Qur‟an, hadis, dan 

fiqh. Selanjutnya berkaitan dengan hak-hak anak dalam Islam akan diuraikan 

hak-hak anak dari dalam kandungan hinga pasca kelahiran. Kemudian 

diuraikan pada sub bagian akhir berkaitan pendidikan anak dalam Islam secara 

luas. 
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BAB III membahas Hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak  No. 23 Tahun 2002 yang terbagi 

menjadi tiga sub bagian antara lain: a) Latar belakang Undang-Undang 

Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dalam sub bab ini akan diuraikan 

berkaitan keluarnya undang-undang perlindungan anak baik dari sisi sejarah 

maupun sisi hukum. b) Deskripsi Undang-Undang Perlindungan Anak 

No. 23 Tahun 2002, dalam sub bab ini akan diuraikan isi Undang-

Undang Perlindungan Anak No. 23/2002. c) Hak-hak Pendidikan anak 

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sub bab 

ini akan menguraikan berbagai hak-hak anak yang dijamin undang-

undang pelindungan anak. 

BAB IV berisi analisis terhadap hak-hak anak dalam undang-undang 

perlindungan anak untuk memperoleh pendidikan dalam persepektif Islam 

yang terdiri dua sub bab, antara lain: a) Pendidikan dalam UU Perlindungan 

Anak No. 23/2002 dan dalam Islam b) Tinjauan Islam terhadap hak-hak anak 

untuk memperoleh pendidikan dalam undang-undang perlindungan anak no. 

23 tahun 2002.  

BAB V berisi kesimpulan dan penutup, dalam bab ini merupakan 

kesimpulan yang berisi jawaban dalam rumusan masalah dan memberi saran 

untuk pembaca dan peneilti yang tertarik dengan topik yang ditulis oleh 

peneliti. 


