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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kajian tentang Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Abu Huraerah (2006 : 53) anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang

terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau

terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil

karena kehilangan orang tua atau keluarga.Pendapat yang berbeda mengenai

anak jalanan ini salah satunya ialah Departemen Sosial RI. Menurut

Departemen Sosial RI, anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar

menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau

tempat-tempat umum lainnya.

Pengertian anak jalanan menurut Dinas Sosial Propinsi DIY adalah

anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk

melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalan, sampai dengan umur 18

tahun. Menurut Bagong Suyanto (2010: 206), anak jalanan 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.

Kesimpulan yang diambil dari beberapa pengertian di atas yaitu anak

jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang berusia kurang dari 18
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tahun atau dalam usia relatif dini yang sebagian besar waktunya dilewatkan,

dihabiskan, dan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya

di jalanan bahkan di lingkungan kota yang keras, baik untuk bekerja maupun

tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga

atau terputus hubungannya dengan keluarga.

b. Ciri - Ciri Anak Jalanan

Anak jalanan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang baru

dalam masyarakat, sehingga orang-orang langsung akan dapat membedakan

anak jalanan dengan yang bukan anak jalanan. Ciri-ciri umum anak jalanan

menurut Departemen Sosial (1997: 2-3), meliputi:

1) Bersifat fisik, meliputi warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan,

biasanya berbadan kurus, pakaian kumal.

2) Bersifat psikis, meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga,

sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi, berani

menanggung resiko, serta mandiri.

Kehidupan anak jalanan dengan ciri seperti itu, dapat dilihat ditempat-

tempat seperti pasar, terminal, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan dan

perempatan jalan atau jalan raya.Selain ciri-ciri tersebut indikator yang dapat

digunakan untuk mengenali anak jalanan yaitu:

1) Usia berkisar antara 16-18 tahun

2) Waktu yang dihabiskan dijalanan lebih dari 4 jam setiap hari.

Ciri-ciri psikis dan fisik anak jalanan menurut Badan Kesejahteraan

Sosial Nasional (BKSN, 2000 : 6) sebagai berikut:
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1) Ciri-ciri fisik: warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan,

kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus.

2) Ciri-ciri psikis: mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh curiga,

sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup tinggi,

berani menanggung resiko, mandiri.

Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

anak jalanan biasanya berpakaian kumal, kusam, dan sering menggunakan

fasilitas umum sebagai ruang hidup mereka serta berada pada satu kelompok

sosial yang memiliki aturan-aturan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

c. Faktor- Faktor Keberadaan Anak Jalanan

Menurut Bagong Suyanto (2010: 196-197), sesungguhnya ada banyak

faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan,

sepertikesulitan keuangan dalam keluarga atau tekanan kemiskinan,

ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus menyangkut

hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi faktor ini sering kali memaksa

anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.

Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan

untuk hidup di jalanan.

Menurut Sri Sanituti (1999: 5), penyebab pokok mengapa seorang anak

menjadi anak jalanan adalah:

1) Kesulitan ekonomi keluarga yang menempatkan seorang anak harus

membantu keluarganya mencari uang dengan kegiatan-kegiatan dijalanan.
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2) Ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga, baik hubungan antara

bapak dan ibu, maupun orang tua dan anak.

3) Suasana lingkungan yang kurang mendukung untuk anak-anak menikmati

kehidupan masa kanak-kanaknya termasuk suasana perselingkuhan yang

kadang-kadang mereka anggap sangat monoton dan membelenggu

hidupnya.

4) Rayuan kenikmatan, kebebasan untuk mengatur hidup sendiri dan

menikmati kehidupan lainnya yang diharapkan diperoleh sebagai anak

jalanan.

2. Kajian tentang Karakter

a. Pengertian Karakter

Karakter merupakan sebuah kondisi dinamis struktur antropologis

individu, yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratinya,

melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi

determinasi alam dalam dirinya demi proses penyempurnaan dirinya terus

menerus. Kebebasan manusialah yang membuat struktur antropologis itu tidak

determinan, melainkan menjadi faktor yang membantu pengembangan manusia

secara integral. Karakter sekaligus berupa hasil dan proses dalam diri manusia

yang sifatnya stabil dan dinamis untuk senantiasa berkembang maju mengatasi

kekurangan dan kelemahan dirinya (Doni Koesoema, 2007: 104).

Suyanto ( Darmiyati Zuhdi, 2011: 27 ), mendefinisikan karakter sebagai

cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan
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negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan

yang dibuatnya.Lebih lanjut Suyanto mengungkapkan bahwa terdapat sembilan

pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: 1) karakter

cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, 2) kemandirian dan tanggung jawab, 3)

kejujuran/amanah, diplomatis, 4) hormat dan santun, 5) dermawan, suka

tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama, 6) percaya diri dan pekerja

keras, 7) kepemimpinan dan keadilan, 8) baik dan rendah hati, dan 9) karakter

toleransi, kedamaian dan kesatuan (Darmiyati Zuhdi, 2011: 29-30).

Dilihat dari sudut pengertian di atas, ternyata karakter dan akhlak tidak

memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu

tindakan yang terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam

pikiran, dan dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.

b. Indikator - Indikator Karakter

Karakter dapat dikembangkan berdasarkan berbagai sumber, antara lain

bersumberkan agama dan bersumberkan ideologi negara. Setiap agama

memiliki dasar-dasar karakter bagi pemeluknya. Demikian pula ideologi

negara mengandung berbagai dasar etika untuk dikembangkan menjadi

karakter bangsa. Badan penelitian dan pengembangan pusat kurikulum

Kementerian Pendidikan Nasional (2011: 10) telah merumuskan materi

pendidikan karakter yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :
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1) Religius : sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup

rukun dengan pemeluk agama lain.

2) Jujur : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3) Toleransi : sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4) Disiplin : tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

5) Kerja keras : perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas

dengan sebaik-baiknya.

6) Kreatif : berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil

baru dari apa yang telah dimiliki.

7) Mandiri : sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8) Demokratis : cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak

dan kewajiban dirinya dengan orang lain.

9) Rasa ingin tahu : sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui

lebih dalam dan meluas dari apa yang telah dipelajarinya, dilihat, dan

didengar.
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10) Semangat kebangsaan : cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya.

11) Cinta tanah air : cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

12) Menghargai prestasi : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta

menghormati keberhasilan orang lain.

13) Bersahabat atau komunikatif : tindakan yang memperlihatkan rasa senang

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14) Cinta damai : sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain

merasa senang dan aman atas kehadirannya.

15) Gemar membaca : kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan baginya.

16) Peduli lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17) Peduli sosial : sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18) Tanggung jawab : sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,

sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
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c. Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional (2010 : 3) menyatakan bahwa

pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada

warga yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga

menjadi manusia insan kamil.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Doni Koesoema (2007: 81)adalah

sebuah peluang bagi penyempurnaan diri manusia dengan usaha untuk

menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkeutamaan yakni dengan

mengaktualisasikan nilai-nilai keutamaan seperti keuletan, tanggung jawab,

kemurahan hati, dan semisalnya.Frye (Darmiyati Zuhdi, 2011: 471),

menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja

untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai

dengan nilai-nilai karakter mulia.

Abdul Majid dan Dian Andayani (2012: 109), merekomendasikan 11

prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif, sebagai berikut :

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter

2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup

pemikiran, perasaan, dan perilaku.

3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk

membangun karakter.

4) Menciptakan komunitas yang memiliki kepedulian.
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5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan

perilaku yang baik.

6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang

yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan

membantu mereka untuk sukses.

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para peserta didik.

8) Memfungsikan seluruh staf sekolah atau lembaga sebagai komunitas moral

yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada

nilai dasar yang sama.

9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam

membangun inisiatif pendidikan karakter.

10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam

usaha membangun karakter.

11) Mengevaluasi karakter sekolah atau lembaga, fungsi staf sekolah atau

lembaga sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif

dalam kehidupan peserta didik.

d. Model Pendidikan Karakter

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai

kehidupan melalui pendidikan karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau

pendekatan yang dipergunakan dalam menyampaikan. Menurut Suparno, dkk.

(2002 : 42-44), ada empat model pendekatan penyampaian pendidikan karakter

:
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1) Model sebagai mata pelajaran tersendiri(monolitik)

Dalam model pendekatan ini, pendidikan karakter dianggap sebagai

mata pelajaran tersendiri. Karena itu, pendidikan karakter memiliki

kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang

studi lain.Dalam hal ini, guru bidang studi pendidikan karakter harus

mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, metodologi pembelajaran,

dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus

dirancangkan dalam jadwal pelajaran secara terstruktur.Kelebihan dari

pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana

matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan

kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan

kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya

menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula dampak

yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak

menyentuh internalisasi nilai tersebut.

2) Model terintegrasi dalam semua bidang studi

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter

adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan

oleh karena itu menjadi tanggungjawab semua guru. Dalam konteksini

setiap guru dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan

tema atau pokok bahasan bidang studi.Melalui model terintegrasi ini maka

setiap guru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali.Keunggulan

model terintegrasi pada setiap bidang studi antaralain setiap guru ikut
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bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua siswa,

di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter cenderung

tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan

konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya siswa akan lebih terbiasa

dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai setting.Sisi

kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan

ditanamkan harus jelas dan sama bagi semuaguru. Namun,menjamin

kesamaan bagi setiap guru adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat

latar belakang setiap guru yang berbeda-beda. Di samping itu, jika terjadi

perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara guru sendiri akan menjadikan

siswa justru bingung.

3) Model di luar pengajaran

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di

luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan

pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan

kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya.Model kegiatan demikian dapat

dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan

kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini

adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit.

Kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka

pendidikan dan pengajaran di sekolah, sehingga akan membutuhkan waktu

yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak.
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4) Model gabungan

Model gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi

dan model di luarpelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan

dalam kerja sama dengan tim baik oleh guru maupun dalam kerja sama

dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat,

guru dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan

siswa. Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga

diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana

dengan baik. Mengingat pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi

dari pendidikan nasional, maka sepatutnya pendidikan karakter ada pada

setiap materi pelajaran.

Pendekatan secara terintegrasi merupakan pendekatan minimal yang

harus dilaksanakan semua tenaga pendidik sesuai dengan konteks tugas

masing-masing disekolah, termasuk dalam hal ini adalah konselor sekolah.

Bukan berarti bahwa pendekatan yang paling sesuai adalah dengan model

integratif. Pendekatan gabungan tentuakan lebih baik lagi karena siswa

bukan hanya mendapatkan informasi semata melainkan juga siswa menggali

nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan secara kontekstual sehingga

penghayatan siswa lebih mendalam dan tentu saja lebih menggembirakan

siswa. Berdasarkan perspektif ini, konselor sekolah dituntut untuk dapat

menyampaikan informasi serta mengajak dan memberikan penghayatan

secara langsung tentang berbagai informasi nilai-nilai karakter.
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Berdasarkan empat model pendekatan pendidikan karakter tersebut di

atas, yang paling ideal adalah model gabungan yaitu pendidikan karakter

terintegrasi ke dalam mata pelajaran namun di luar pelajaran pun dilaksanakan,

namun bagaimana guru dapat memiliki pemahaman dan keterampilan

pendidikan karakter itu terintegrasi apabila tidak diberikan secara khusus

bagaimana model/metode pembelajaran pendidikan karakter tersebut,

melainkan, mereka harus dapat menghayati dan mempraktikkan serta

membiasakan sikapdan perilaku berkarakter dalam kesehariannya. Atas

pertimbangan tersebut, maka implementasi pendidikan karakter memerlukan

waktu yang bukanhanya lama dan kontinyu, tetapi juga harus dirancang dan

perlu dilakukan secara berulang-ulang.

3. Kajian tentang Pendidikan Agama Islam

c. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan agama Islam secara umum ialah usaha yang

lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman subyek

didik agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran -

ajaran Islam. Pendidikan agama harus sudah dilaksanakan sejak dini sebelum

anak memperoleh pendidikan atau pengajaran ilmu - ilmu yang lain.Pendidikan

agama Islam berarti suatu proses yang komprehensif dan pengembangan

kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual,

emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk dapat

melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan

wakil-Nya (khalifah-Nya) di dunia.
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Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani (2004: 19), pendidikan

agama Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani

menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih,

mengasuh, dan mengawasi berlakunya semuaajaran Islam. Anak diharapkan

menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas

dengan jalan dibina, diarahkan jasmani dan rohaninya menurut ajaran agama

Islam sehingga memiliki kepribadian utama. Islam tidak hanya mengajarkan

umatnya untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia saja melainkan juga

mencari kebahagiaan hidup diakhirat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas bahwa

pendidikan agama Islam merupakan usaha untuk mengembangkan fitrah

keagamaan yang dibawa sejak lahir yaitu berupa bimbingan jasmani dan rohani

serta akal anak sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan anak mampu

memahami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-

hari, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat serta membawa

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

d. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan agama Islam ialah pandangan yang mendasari seluruh

aktifitas pendidikan baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun

pelaksanaan pendidikan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi ilmu

pengetahuan tidak dapat lepas dari adanya kegiatan pendidikan. Agar

pendidikan dapat berjalan seiring dengan ajaran Islam, maka diperlukan dasar -

dasar yang dijadikan landasan utama pelaksanaan pendidikan Islam. Adapun
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yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah Al qur’an dan

Hadits (Achmadi, 1992 : 20).

Ahmad Taufiq (2010: 3-4 ) menyatakan bahwa yang menjadi kerangka

dasar agama Islam yaitu :

1) Aqidah

Aqidah Islam adalah dasar - dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati

seorang muslim yang bersumber dari ajaran yang wajib dipegang oleh

seorang muslim sebagai sumber kayakinan yang mengikat. Aqidah Islam

adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam, karena merupakan

keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal.

Aqidah merupakan fundamen ajaran Islam yang bersumber dan berpijak

kepada Al-qur’an dan As-sunah karena dalam hal yang berkaitan dengan

keyakinan tidak seluruhnya dapat ditemukan oleh kemampuan yang dimiliki

manusia.

2) Syariat

Syariat adalah segala yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi

Muhammad SAW yang berbentuk wahyu yang terdapat dalam Al qur’an

dan As-sunah. Syariat merupakan segala tuntutan yang diberikan Allah

SWT dan Rasul-Nya melalui perkataan, perbuatan, dan takrir ( ketetapan ).

Jika dikatakan asy-syariat Islamiyah, maka maksudnya adalah setiap yang

datang dari Muhammad Rasulullah SAW yang berasal dari Allah SWT, baik

itu yang sifatnya menjelaskan persoalan aqidah, maupun yang menyangkut
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peraturan kehidupan manusia secara pribadi, keluarga, dan dalam

bermasyarakat, serta yang menyangkut akhlak.

3) Akhlak

Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dari

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses

pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Akhlak merupakan suatu keadaan

yang melekat didalam jiwa, maka suatu perbuatan baru disebut akhlak

kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu :

a) Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu hanya

dilakukan sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak.

b) Perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti lebih

dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan

itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan

secara matang, tidak disebut akhlak.

e. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Setiap perbuatan manusia senantiasa tidak lepas dari tujuan yang telah

direncanakan. Dalam hal ini, pendidikan Islam menetapkan tujuan pendidikan

mempertimbangkan posisi manusia sebagai ciptaan Allah yang terbaik. Islam

adalah agama pilihan Allah sebagai panutan kita yang abadi. Manusia sebagai

khalifah yang akan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menundukkan

apa yang di langit dan di bumi dengan petunjuk-Nya. Dengan

demikianmanusia mampu merenungkan dan membuktikan adanya Allah, yang
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pada akhirnya dapat mendorong manusia untuk menaati, mencintai, tunduk

pada perintah dan bermunajat kepada Allah melalui beribadah kepada-Nya.

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan keimanan melaui pemberian dan pemupukan pengetahuan,

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam,

sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,

ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan agama Islam, baik secara makna maupun tujuannya

haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan

melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga

dalam rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak-anak

didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (hasanah) diakhirat

kelak. Berdasarkan batas-batas tersebut tidak ada perbedaan secara prinsip,

yang semuanya bertitik tolak pada terbentuknya manusia yang berpribadi

muslim dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

4. Kajian tentang Rumah Singgah

a. Pengertian Rumah Singgah

Rumah Singgah merupakan tahap awal bagi seorang anak untuk

memperoleh pelayanan selanjutnya, oleh karenanya penting menciptakan

Rumah Singgah sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan

menyenangkan bagi anak jalanan. Pada Rumah Singgah anak dibimbing dan

dibina dalam suasana kekeluargaan, sehingga Rumah Singgah benar-benar
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menjadi tempat persinggahan bagi anak yang tergolong miskin maupun

terlantar. Menurut Departemen Sosial (1997: 32) Rumah Singgah didefinisikan

sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu

mereka. Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana

pusat realisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma di masyarakat.

b. Tujuan Rumah Singgah

Rumah Singgah memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum dari Rumah Singgah adalah membantu anak jalanan

mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan

kebutuhan hidupnya. Tujuan khusus dari Rumah Singgah adalah:

1) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku di masyarakat.

2) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan

anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat

yang produktif.

3) Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke

panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan (Departemen Sosial,

1997: 34).

Dalam proses mencapai tujuan tersebut, anak-anak diarahkan untuk

menghindarkan diri dari sikap dan perilaku kriminal, eksploitasi seks, dan

ekonomi. Dengan tujuan ini, kegiatan lebih mengarahkan kepada penanaman

nilai, penambahan wawasan dan pendidikan sikap, dan perilaku yang normatif.
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Peran dan fungsi Rumah Singgah bagi program pemberdayaan anak

jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi Rumah Singgah adalah:

1) Sebagai tempat pertemuan (meeting point) pekerja sosial dan anak jalanan.

Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan

keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan

dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.

2) Pusat diagnosis dan rujukan. Dalam hal ini Rumah Singgah berfungsi

sebagai tempat melakukan diagnosis terhadap kebutuhan dan masalah anak

jalanan serta melakukan rujukan pelayanan sosial bagi anak jalanan.

3) Fasilitator atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga

pengganti, dan lembaga lainnya.

4) Perlindungan. Rumah Singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari

berbagai bentuk kekerasan yang sering menimpa anak jalanan dari

kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun bentuk kekerasan

lainnya.

5) Pusat informasi tentang anak jalanan.

6) Kuratif dan rehabilitatif, yaitu mengembalikan dan menanamkan fungsi

sosial anak.

7) Akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak

jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.

8) Resosialisasi.Lokasi Rumah Singgah yang berada di tengah-tengah

masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma,

situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain
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mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya warga masyarakat

terhadap penanganan masalah anak jalanan (Departemen Sosial,1997: 33-

34).

c. Sistem Pelayanan Rumah Singgah

Dalam sistem pelayanan anak jalanan ini setiap lembaga penyelenggara

boleh menentukan sendiri batas usia anak jalanan yang akan dibinanya,

termasuk karakteristiknya seperti tinggal atau tidak dengan orang tuanya,

bersekolah atau tidak, dan memiliki pekerjaan yang tetap atau tidak. Jumlah

anak jalanan penerima layanan terserah pada kemampuan lembaga, namun

secara efektif biasanya mencapai 70 anak jalanan dalam setahun dengan umur

yang berkisar 18 tahun ke bawah. Rumah Singgah Ahmad Dahlan, tahap

pelayanan yang diberikan melalui beberapa tahap pelayanan, yaitu:

1) Outreach dan assessment, yaitu penjangkauan anak-anak jalanan sekaligus

mengetahui tempat yang menjadi aktivitas anak, kemudian dilakukan suatu

pendekatan yang dapat dikerjakan melalui pendekatan Rumah Singgah. Hal

ini karena Rumah Singgah mempunyai fungsi memperkenalkan nilai dan

norma sosial pada anak jalanan serta diharapkan pendamping mampu

mengembalikan pola hidup normatif kepada anak.

2) Pemberdayaan, pada tahap ini dilakukan program pembelajaran wirausaha,

dan enterpreneurship. Dengan orientasi pelayanan meliputi pelatihan (life

skill), magang kerja, belajar usaha, permodalan, dan juga usaha bersama.

Pada tahap ini memiliki tujuan agar anak dapat memiliki skill, mental

bekerja yang ulet dan kemauan berwirausaha yang tinggi. Kemudian
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didukung dengan adanya show room atau galeri yang berfungsi

mempromosikan dan memasarkan produk-produk karya hasil kerja anak

jalanan yang dibina.

3) Terminasi, merupakan tahap pelayanan terakhir yang meliputi pencarian

rujukan dan referensi lembaga ekonomi yang berorientasi profit, sebagai

contoh bengkel, pertukangan pabrik, perusahaan jasa dan produksi. Pada

tahap terminasi ini juga dilakukan monitoring, di mana anak sudah siap

kembali ke dalam keluarganya. Proses pemantauan dan pembinaan untuk

mencegah anak kembali ke jalanan harus tetap dilakukan.

Dalam penelitian ini Rumah Singgah diartikan sebagai tempat untuk

mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak jalanan.Selain itu Rumah

Singgah dapat diartikan juga sebagai wahana yang dipersiapkan sebagai

perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu mereka.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sekian banyak penelitian yang dilakukan mengenai anak jalanan,

pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam, berikut ini adalah beberapa

hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian yang mengangkat

masalah anak jalanan, pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam

diantaranya adalah :

1. Hasil penelitian dari Muhammad Arief Rizka (2010), dalam penelitiannya

yang berjudul “ Pola Pendampingan Anak Jalanan di LSM Rumah Impian

Yogyakarta”, mengungkapkan bahwa pola pendampingan anak jalanan di

LSM Rumah Impian dilakukan dengan cara pendamping turun langsung ke
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jalan, menjalin relasi dengan anak jalanan, melaksanakan pendampingan

belajar, dan mengadakan tindak lanjut dengan mengembalikan anak jalanan

ke sekolah, mengembalikan ke orang tuanya bagi yang terpisah, dan

memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi anak jalanan yang memiliki minat

tinggi untuk mandiri (bekerja).

2. Hasil penelitian HeniZuhriyah, (2010), dalam penelitiannya yang

berjudulPendidikan Karakter (Studi Perbandingan Antara Konsep Doni

Koesoema dan Ibnu Miskawaih), mengungkapkan bahwa maksud dan

tujuan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak semakna dan sejalan,

yakni suatu usaha sadar untuk membantu individu mempunyai kehendak

untuk berbuat sesuai dengan nilai dan norma (baik dalam agama maupun di

masyarakat) serta membiasakan perbuatan tersebut dalam kehidupannya.

Pendidikan karakter menurut Doni Koesoema merupakan struktur

antropologis yang terarah pada proses pengembangan dalam diri manusia

secara terus menerus untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang

mempunyai keutamaan yakni dengan mengaktualisasikan nilai-nilai

keutamaan seperti keuletan, tanggung jawab, kemurahan hati, dan

semisalnya.

C. Kerangka Berpikir

Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat belakangan ini salah

satunya mengakibatkan munculnya masalah-masalah rawan sosial. Masalah

rawan sosial ini berakibat juga pada masalah karakter pada anak jalanan yang

dinilai kurang sesuai dengan norma-norma dimasyarakat terutama dalam
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keluarga. Orang tua kurang berperan maksimal dalam mendidik anak-anaknya

untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik di dalam keluarga maupun

masyarakat.Konflik psiko-sosial orang tua menyebabkan anak tidak

mendapatkan hak akan pendidikan, sehingga menyebabkan mereka

menghabiskan waktunya di jalan untuk mencari nafkah membantu

perekonomian keluarganya, dan akhirnya membuat mereka hidup di jalanan,

mereka ini kemudian disebut dengan anak jalanan.

Menghadapi permasalahan anak jalanan yang tidak ada ujung

pangkalnya, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak, salah satunya seperti

yang telah dilakukan Rumah Singgah Ahmad Dahlan dengan berusaha

membantu memberdayakan anak jalanan untuk mengembangkan potensi diri

anak jalanan, melalui berbagai program, pemberian program keterampilan,

pemberian beasiswa bagi yang masih bersekolah, memberikan program

pendidikan kejar paket yang setara dengan pendidikan formal, dan lain

sebagainya.Program yang diadakan oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan, salah

satu diantaranya adalah pendidikan agama Islam yangmempunyai tujuan untuk

menjadikan anak jalanan yang memiliki karakter positif yang sesuai dengan

tuntunan agama Islam.

Pelaksanaan program terdapat faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi proses pendidikan karakter anak jalananmelalui program

pendidikan agama Islam dan hasil yang dicapai dari proses

pelaksanaan.Berdasarkanfokus penelitian yang telah dijelaskan di atas maka

output yang dicapai terfokus pada pelaksanaan pendidikan karakter anak
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jalanan melalui program pendidikan agama Islam, yang orientasi akhirnya pada

pendidikan anak jalanan yang mempunyai kompetensi dalam bidang agama

Islam. Lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir di atas dapat dilihat pada

gambar kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Rumah Singgah

Ahmad Dahlan

Pendidikan Karakter

Anak Jalanan

Melalui Program

Pendidikan Agama

Islam

Pelaksanaan

Program/pembelajaran

Hasil yang dicapai

dari pendidikan

karakter anak jalanan

melalui program

pendidikan agama

Islam (sesuai dengan

tujuan)

Masalah

sosial anak

jalanan

EvaluasiPersiapan Proses Faktor pendukung

dan penghambat
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D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian dan agar dapat memperoleh hasil

yang optimal, maka perlu dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaanpendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama IslamdiRumah Singgah Ahmad Dahlan?

2. Bagaimana kurikulum pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

3. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

4. Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah

Singgah Ahmad Dahlan?

5. Bagaimanakah hasil yang dicapai dari pelaksanaan pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

6. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaanpendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

7. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?


