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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hal Deskripsi

1. Lokasi dan Keadaan Penelitian

a. Letak dan Alamat

b. Status Bangunan

c. Kondisi Bangunan dan Fasilitas

2. Visi dan Misi

3. Struktur Kepengurusan

4. Keadaan Pengurus

a. Jumlah

5. Data Anak Jalanan Binaan

a. Jumlah

6. Pendanaan

7. Program Anak Jalanan

a. Tujuan

8. Pelaksanaan pendidikan karakter

anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam

a. kegiatan yang diberikan

b. Materi kegiatan

c. Manfaat kegiatan

d. Hasil dari kegiatan
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Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Melalui arsip tertulis

a. Sejarah berdirinya Rumah Singgah Ahmad Dahlan

b. Visi dan Misi berdirinya Rumah Singgah Ahmad Dahlan

c. Arsip data anak jalanan binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan

2. Foto

a. Gedung atau fisik Rumah Singgah Ahmad Dahlan

b. Fasilitas yang dimiliki Rumah Singgah Ahmad Dahlan

c. Pelaksanaan penelitian
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Untuk Pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Jabatan :

3. Usia :

4. Agama :

5. Pekerjaan :

6. Alamat :

7. Pendidikan terakhir :

II. Identitas Diri Lembaga

1. Kapan Rumah Singgah Ahmad Dahlan berdiri?

2. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

3. Apakah tujuan berdirinya Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

4. Apakah visi dan misi dari Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

5. Berapa jumlah tenaga pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

6. Apakah jumlah tenaga tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan

program-program yang dimiliki Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

7. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola

Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

8. Bagaimana cara rekruitmen pengurus/pengelola dilakukan?
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9. Apakah ada panduan khusus untuk jadi pembina anak jalanan di Rumah

Singgah Ahmad Dahlan?

10. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan program anak

jalanan?

11. Program apa saja yang telah dilakukan oleh Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

12. Apakah program-program yang diadakan tadi semuanya berhasil?

13. Kalau ada yang tidak berhasil, apa saja kendalanya?

14. Apakah Rumah Singgah Ahmad Dahlan selama ini bekerjasama dengan

pihak-pihak lain?

III. Sarana dan Prasarana

1. Dana

a. Berapa besar dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program anak

jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

b. Dari manakah dana tersebut didapatkan?

c. Bagaimanakah pengelolaan dana tersebut?

2. Tempat peralatan

a. Status tempat milik siapa?

b. Fasilitas yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan apa saja dan

dari mana diperolehnya?
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IV. Anak Jalanan Binaan dan Program Rumah Singgah Ahmad Dahlan

1. Berapa jumlah anak jalanan binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

2. Bagaimana cara rekruitmen anak jalanan binaan Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

3. Bagaimana tipe anak jalanan binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

4. Bagaimana respon anak jalanan binaan terhadap program-program yang

ditawarkan oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan kepada mereka?

5. Bagaimana motivasi anak jalanan binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan

dalam mengikuti program-program Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

6. Bagaimana memotivasi anak jalanan binaan agar mau terlibat secara

penuh dalam setiap program Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

7. Apakah program-program yang telah dirancang oleh Rumah Singgah

Ahmad Dahlan telah mampu menjawab kebutuhan anak jalanan binaan?

8. Bagaimana pengelolaan program anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan (terutama pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam anak jalanan)?

9. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah

Ahmad Dahlan?

10. Bagaimana kurikulum pendidikan karakter anak jalananmelalui program

pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?
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11. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah

Ahmad Dahlan?

12. Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan dalam pendidikan karakter

anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam yang dilaksanakan

oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

13. Bagaimana tindak lanjut dari setiap program anak jalanan (terutama

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama

Islam)?

14. Bagaimana hasil yang dicapai sejauh ini dari pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam yang

dilakukan?

15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama

Islam yang dilakukan?

16. Harapan apa yang ingin dicapai oleh Rumah Singgah Ahmad Dahlan

dalam pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam yang dilakukan?
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Pedoman Wawancara

Untuk Anak Jalanan

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Umur :

3. Agama :

4. Alamat Asal :

5. Pendidikan Terakhir :

II. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan?

2. Mengapa anda menjadi anak jalanan?

3. Apakah anda masih sekolah atau tidak?

4. Kalau tidak, apa alasannya?

5. Kegiatan apa saja yang anda lakukan di rumah singgah?

6. Apakah anda disini mendapatkan pendidikan karakter melalui program

pendidikan agama islam?

7. (kalau iya) program apa yang diikuti?

8. (kalau tidak) mengapa anda tidak mengikuti program tersebut?

9. Apa tujuan anda mengikuti program tersebut?

10. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti program tersebut?

11. Dorongan dari sendiri atau ada ajakan dari orang lain sehingga anda

mengikuti program tersebut?
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12. Apakah program yang anda ikuti tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan

anda?

13. Efektifkah waktu yang digunakan dalam program tersebut?

14. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi

program sudah tepat?

15. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai

untuk mendukung kegiatan program tersebut?

16. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan program

tersebut?

17. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan program tersebut ?

18. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti program tersebut?

19. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari program tersebut?

20. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan?

21. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan program

tersebut?
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Pedoman Wawancara

Untuk Pembina Anak Jalanan

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Usia :

3. Agama :

4. Pekerjaan :

5. Alamat :

6. Pendidikan terakhir :

II. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi pembina anak jalanan?

2. Apa yang melatar belakangi anda menjadi pembina anak jalanan?

3. Dimana lokasi pembinaan anak jalanan? Alasan pemilihan lokasi?

4. Kapan waktu pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

5. Apakah yang melatar belakangi kegiatan pembinaan anak jalanan?

6. Apakah tujuan dari pembinaan anak jalanan tersebut?

7. Apakah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembinaan anak

jalanan?

8. Apakah yang anda ketahui tentang pendidikan karakter?

9. Apakah yang anda ketahui tentangpendidikan agama Islam ?



95

10. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam yang dijalankan di Rumah Singgah

Ahmad Dahlan?

11. Bagaimana tahapan pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam dilakukan?

12. Apa saja materi yang diberikan kepada anak jalanan dalam pelaksanaan

program tersebut?

13. Apakah ada materi yang terkait dengan pendidikan karakter anak jalanan

yang diberikan dalam pelaksanaan program?

14. Metode belajar apa yang digunakan dalam proses pelaksanaan program?

15. Stimulus (dorongan) apa saja yang diberikan kepada anak jalanan agar

mau secara penuh terlibat dalam pelaksanaan program?

16. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program?

17. Apakah hasil atau dampak dari pelaksanaan program?

18. Bagaimana perubahan anak jalanan setelah mengikuti pendidikan

karakter melalui program pendidikan agama Islam? (terkait perubahan

perilaku).

19. Apakah ada tindak lanjut dari pelaksanaan program? Alasannya?

20. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama

Islam?
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Pedoman Wawancara

Untuk Anak Jalanan

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Umur :

3. Agama :

4. Alamat Asal :

5. Pendidikan Terakhir :

II. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi anak jalanan?

2. Mengapa anda menjadi anak jalanan?

3. Apakah anda masih sekolah atau tidak?

4. Kalau tidak, apa alasannya?

5. Kegiatan apa saja yang anda lakukan di rumah singgah?

6. Apakah anda disini mendapatkan program pendidikan agama islam?

7. (kalau iya) program pendidikan agama islam apa yang diikuti?

8. (kalau tidak) mengapa anda tidak mengikuti program tersebut?

9. Apa tujuan anda mengikuti program tersebut?

10. Manfaat apa yang anda peroleh setelah mengikuti program ini?

11. Dorongan dari sendiri atau ada ajakan dari orang lain sehingga anda

mengikuti program ini?
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12. Apakah program yang anda ikuti ini sudah sesuai dengan kebutuhan

anda?

13. Efektifkah waktu yang digunakan dalam program ini?

14. Apakah metode belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi

program sudah tepat?

15. Apakah fasilitas atau media yang dipakai sudah cukup untuk memadai

untuk mendukung kegiatan program ini?

16. Apakah orang tua anda mendukung anda mengikuti kegiatan program ini?

17. Apa yang anda rasakan ketika mengikuti kegiatan program ini ?

18. Harapan apa yang anda inginkan setelah mengikuti program ini?

19. Apakah anda menginginkan tindak lanjut dari program ini?

20. Kalau ya, tindak lanjut yang seperti apa yang anda inginkan?

21. Menurut anda kendala apa saja yang ada selama kegiatan program ini?
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Pedoman Wawancara

Untuk Pembina Anak Jalanan

I. Identitas Diri

1. Nama : (Laki-laki/Perempuan)

2. Usia :

3. Agama :

4. Pekerjaan :

5. Alamat :

6. Pendidikan terakhir :

II. Pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi pembina anak jalanan?

2. Apa yang melatar belakangi anda menjadi pembina anak jalanan?

3. Dimana lokasi pembinaan anak jalanan? Alasan pemilihan lokasi?

4. Kapan waktu pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

5. Apakah yang melatar belakangi kegiatan pembinaan anak jalanan?

6. Apakah tujuan dari pembinaan anak jalanan tersebut?

7. Apakah hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembinaan anak

jalanan?

8. Bagaimana model pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam yang dijalankan di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

9. Bagaimana perencanaan pembinaan anak jalanan dilakukan?
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10. Bagaimana tahapan pelaksanaan model pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama Islam dilakukan?

11. Apa saja materi yang diberikan kepada anak jalanan dalam pelaksanaan

program?

12. Apakah ada materi yang terkait dengan pendidikan karakter anak

jalananyang diberikan dalam pelaksanaan program?

13. Metode belajar apa yang digunakan dalam proses pelaksanaan

program?

14. Pendekatan apa yang digunakan dalam pelaksanaan program yang

diberikan kepada anak jalanan? Mengapa menggunakan pendakatan

tersebut?

15. Apa saja fasilitas atau media yang digunakan dalam proses pelaksanaan

program?

16. Apakah fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan program sudah

memadai?

17. Bagaimana interaksi (hubungan) pembina dengan anak jalanan dan

dengan orang tua anak jalanan?

18. Apakah semua pendamping akrab dengan anak jalanan dan orang tua

anak jalanan?

19. Stimulus (dorongan) apa saja yang diberikan kepada anak jalanan agar

mau secara penuh terlibat dalam pelaksanaan program?

20. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program?

21. Apakah hasil atau dampak dari pelaksanaan program?
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22. Bagaimana perubahan anak jalanan setelah mengikuti model

pendidikan karakter melalui program pendidikan agama Islam? (terkait

perubahan perilaku).

23. Apakah ada tindak lanjut dari pelaksanaan program? Alasannya?

24. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan model

pendidikan karakter anak jalanan melalui pendidikan agama Islam?
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Lampiran 4. Catatan Lapangan

CATATAN LAPANGAN I

Lokasi : Kantor Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2011

Waktu : Pukul 09.00-09.45 WIB

Kegiatan : Observasi awal

Deskripsi

Hari ini adalah hari pertama peneliti datang ke Rumah Singgah

Ahmad Dahlan dan bertemu dengan “Nt” yaitu salah satu pengelola di

Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Maksud kedatangan peneliti adalah untuk

mendapatkan informasi mengenai Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan

program-program untuk anak jalanan yang diselenggarakan. Dengan

ramah “Nt” menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Kemudian

“Nt”menjelaskan bahwa di Rumah Singgah Ahmad Dahlan memiliki

beberapa program yaitu program pendampingan, program beasiswa,

program pendidikan agama Islam. “Nt” menjelaskan dan memaparkan

kepada peneliti secara detail mengenai program-program yang ada di

Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Setelah peneliti merasa cukup

mendapatkan informasi mengenai program-program anak jalanan Rumah

Singgah Ahmad Dahlan, peneliti pun memohon pamit dengan “Nt” dan

menyampaikan akan datang lagi ke Rumah Singgah Ahmad Dahlan untuk

share mengenai rencana penelitian.
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CATATAN LAPANGAN II

Lokasi : Kantor Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2011

Waktu : Pukul 10.00-11.00 WIB .

Kegiatan : Konfirmasi tempat penelitian

Deskripsi

Pada hari ini, Peneliti datang ke kantor Rumah Singgah Ahmad

Dahlan. Maksud kedatangan peneliti adalah untuk share mengenai rencana

penelitian. Disana peneliti bertemu dengan “Syd” selaku pembina Rumah

Singgah Ahmad Dahlan. Peneliti pun menyapa “Syd” dan menjelaskan

maksud kedatangan peneliti. Peneliti menjelaskan mengenai rencana

penelitian di Rumah Singgah Ahmad Dahlandengan “Syd”. Kemudian

setelah share mengenai rencana penelitian, “Syd’ pun menerima rencana

peneliti tersebut dengan baik dan memberikan motivasi tentang skripsi

peneliti. Selain itu peneliti diperbolehkan melakukan penelitian dengan

surat ijin penelitian yang dapat menyusul. Karena penelitian yang akan

diadakan oleh peneliti tentang karakter anak jalanan, untuk itu “Syd”

menyarankan peneliti untuk bertemu dan berkenalan terlebih dahulu

dengan beberapa anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

yang pada waktu itu ada sekitar lima anak jalanan. Setelah merasa cukup

maka peneliti pamit dan akan kesana lagi setelah selesai mengurus surat-

surat perijinan yang diperlukan.
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CATATAN LAPANGAN III

Lokasi : Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Rabu, 02 November 2011

Waktu : Pukul 10.00-11.00 WIB

kegiatan : Mengantar surat ijin penelitian dan observasi lokasi

deskripsi

Hari ini peneliti datang ke Rumah Singgah Ahmad Dahlan guna

menyerahkan surat ijin penelitian dan observasi lokasi yang digunakan

untuk pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Pada saat

datang kesana peneliti bertemu dengan “Ik” pengelola Rumah Singgah

Ahmad Dahlan. Peneliti pun menyapa “Ik” dan langsung menyerahkan

surat ijin penelitian beserta proposalnya kepada “Ik” yang pada saat itu

sedang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Peneliti menanyakan

kepada “Ik” mengenai jadwal dan kapan peneliti bisa memulai untuk

pelaksanaan penelitian. “Ik” menjelaskan bahwa program yang akan

dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada satu minggu sekali yaitu setiap

hari jum’at yang dimulai dari jam16.00-19.00 WIB. Setelah itu, peneliti

meminta ijin kepada “Ik” untuk melihat lokasi yang digunakan dalam

pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan

agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan yang akan digunakan

sebagai tempat penelitian. Setelah melakukan perbincangan dan melihat

lokasi penelitian, maka peneliti mohon ijin untuk pamit pulang.
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CATATAN LAPANGAN IV

Lokasi : Kantor Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2011

Waktu : Pukul 13.00-14.00 WIB

Kegiatan : Wawancara dengan pengelola anak jalanan

deskripsi

Hari ini peneliti datang di kantor Rumah Singgah Ahmad Dahlan

untuk bertemu dengan “Syd” selaku pengelola sekaligus pembina Rumah

Singgah Ahmad Dahlan. Tujuan peneliti untuk bertemu dengan “Syd”

adalah untuk mengadakan wawancara tentang pelaksanaan model

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama

Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan.Ketika peneliti tiba di lokasi,

“Syd” tidak ada karena baru ada seminar di UIN Sunan Kalijaga. Pada

waktu itu peneliti bertemu dengan “Ik” selaku pengelola Rumah Singgah

Ahmad Dahlan. “Ik” langsung menyambut dengan ramah. Peneliti

memberikan cukup banyak pertanyaan kepada “Ik” mengenai pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam di Rumah

Singgah Ahmad Dahlan agar peneliti mendapatkan informasi yang

lengkap dan akurat.

Kesimpulan yang dapat ditarik peneliti dari hasil wawancara

tersebut bahwasanya pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari jum’at

jam16.00-19.00 WIB tempatnya di Aula Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Pelaksanaannya meliputi perencanaan yang melibatkan beberapa faktor
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yaitu pendidik, sasaran warga belajar dan fasilitas belajar, sehingga dapat

mendukung kelancaran dalam kegiatan, materi kegiatan seperti penjelasan

nilai-nilai karakter yang positif mengenai hidup dalam suatu masyarakat

seperti jujur dalam perkataan maupun perbuatan, tanggung jawab dan

toleransi dengan menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap dan

tindakan orang lain yang berbeda mengenai tingkah laku dan karakter

yang baik di masyarakat serta belajar sholat, mengaji atau hafalan surat-

surat pendek.
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CATATAN LAPANGAN V

Lokasi : Aula Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Jum’at, 11 November 2011

Waktu : Pukul 16.00-19.00 WIB

Kegiatan : Observasi pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam

Deskripsi

Hari ini, peneliti datang ke lokasi pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di Aula

Rumah Singgah Ahmad Dahlanuntuk melakukan penelitian dengan

melihat pelaksanaanpendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam.Pada saat itu cuaca baru mendung dan sedikit

gerimis, tetapi tidak menyurutkan niat peneliti untuk datang ke lokasi

penelitian.

Ketika peneliti tiba, pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam belum di mulai karena masih

ada anak jalanan yang keluar untuk mengamen di jalanan. Sebagian anak

jalanan yang berada di lokasi pelaksanaan langsung menyiapkan tempat

seperti menyapu dan menggelar tikar. Ketika anak jalanan sudah mulai

kumpul mereka langsung disuruh mandi oleh “Syd” selaku pengelola

sekaligus pembina Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Setelah selesai mandi

barulah proses pembelajaransegera di mulai. Walaupun pada saat itu

pengajarnya belum datang tetapi “Syd” selalu siap untuk menggantikannya

karena “Syd” kebetulan juga menginap disekitar Rumah Singgah Ahmad

Dahlan. Peneliti dipersilahkan duduk beserta anak jalanan dan

Pembelajaran segera di mulai dengan berdo’a yang dipimpin langsung

oleh “Syd”. Setelah itu, “Syd” menanyakan kepada satu persatu anak
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jalanan mengenai kegiatan apa yang sudah dilaksanakan seharian tadi dan

bermanfaat atau tidak. Kemudian “Syd” memberikan penjelasan nilai-nilai

karakter yang positif mengenai hidup dalam suatu masyarakat seperti jujur

dalam perkataan maupun perbuatan, tanggung jawab dan toleransi dengan

menghargai perbedaan agama, suku, pendapat, sikap dan tindakan orang

lain yang berbeda kepada anak jalanan mengenai karakter yang positif di

masyarakat. tidak terasa waktu sudah menjelang maghrib, “Syd” pun

menutup pembelajaran dengan bacaan do’a. Anak jalanan langsung

disuruh wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib berjama’ah.

Ba’da maghrib langsung dilanjutkan dengan mengaji bersama dan

hafalan surat-surat pendek serta tidak lupa hafalan tentang bacaan sholat.

Anak jalanan pun mengikuti dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu ada

salah satu anak jalanan yang tidak hafal surat al ikhlas, tetapi langsung

diajari agar dapat mengikuti secara bersama-sama. Waktu isya tiba,

pembelajaran segera ditutup dengan bacaan do’a dilanjutkan dengan sholat

isya berjama’ah. Setelah selesai, kemudian peneliti minta ijin untuk pamit

pulang.
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CATATAN LAPANGAN VI

Lokasi : Aula Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Rabu, 16 November 2011

Waktu : Pukul 11.00-12.00 WIB

Kegiatan : wawancara dengan anak jalanan

Deskripsi

Hari ini, peneliti datang ke Rumah Singgah Ahmad Dahlan

bertemu dengan tiga anak jalanan untuk mengadakan wawancara

mengenai pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Ketika tiba di

sana, peneliti bertemu dengan “Ik” selaku pengelola Rumah Singgah

Ahmad Dahlan yang pada saat itu sedang bertugas di kantor Rumah

Singgah Ahmad Dahlan. Peneliti langsung menyapa “Ik” dan

membicarakan maksud kedatangan peneliti datang kesana. “Ik” menjawab

dengan ramah serta memberikan respon yang positif mengenai penjelasan

maksud kedatangan peneliti.

Peneliti menanyakan kepada “Ik” mengenai anak jalanan yang

berada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, setelah itu, peneliti meminta

ijin kepada “Ik” untuk mengadakan wawancara kepada tiga anak jalanan

yang ada disana, “Ik” langsung memberikan nama ketiga anak jalanan

kepada peneliti. Kemudian peneliti langsung mengadakan wawancara

dengan ketiga anak jalanan yaitu “Dm” berumur 17 tahun, “Yl” berumur

17 tahun dan “Ag” berumur 18 tahun yang dilakukan secara berurutan.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketiga anak jalanan tersebut,

maka yang peneliti dapatkan bahwasanya anak jalanan merasa senang dan

antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Bahkan ada salah satu
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dari anak jalanan yang menjadi sadar diri dan merasa lebih baik dari

sebelumnya setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Anak jalanan juga

berharap adanya tindak lanjut dari Rumah Singgah Ahmad Dahlan

terutama dalam program ini.
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CATATAN LAPANGAN VII

Lokasi : Aula Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Jum’at, 18 November 2011

Waktu : Pukul 15.00-19.00 WIB

Kegiatan : Observasi pelaksanaan pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama Islam dan wawancara

dengan pembina Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Deskripsi

Pada hari ini, peneliti datang lagi ke lokasi pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama Islam yang

dilaksanakan di Aula Rumah Singgah Ahmad Dahlan anak jalanan.

Peneliti datang untuk mengamatilagi pelaksanaan program dan

mengadakan wawancara dengan pembina anak jalanan. Ketika peneliti tiba

di lokasi, seperti biasa anak jalanan yang berada disana menyambut

peneliti dengan sangat ramah dan menyenangkan. Peneliti langsung

bertanya kepada “Ag” salah satu anak jalanan binaan Rumah Singgah

Ahmad Dahlan mengenai keberadaan “Syd” selaku pengelola sekaligus

pembina Rumah Singgah Ahmad Dahlan. “Ag” pun menjawab dengan

ramah dan mempersilahkan peneliti untuk menunggu di dalam. “Ag”

segera memanggil “Syd”. Tidak lama kemudian “Syd” datang dan

menyapa peneliti dengan ramah.

Ketika proses pembelajaran belum di mulai, peneliti

menyempatkan diri untuk mewawancarai “Syd” selaku pengelola

sekaligus pembina Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Peneliti pun

mengajukan banyak pertanyaan kepada “Syd” mengenai pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan melalui program pendidikan agama
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Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Kesimpulan dari hasil

wawancara dengan “Syd” tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara

dengan “Ik” selaku pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan, hanya saja

“Syd” sedikit menambahkan mengenai kurikulum yang bersifat

fluktuaktif, evaluasi program yang dilakukan berkala setiap 3 bulan sekali

karena agar dapat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan

program yang dijalankan selama pelaksanaan program serta tindak lanjut

dari program yaitu mendirikan pondok pesantren sendiri.
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CATATAN LAPANGAN VIII

Lokasi : Kantor Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2011

Waktu : Pukul 10.20-11.30 WIB

Kegiatan : Meminta data seputar Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Deskripsi

Pada hari ini peneliti datang ke kantor Rumah Singgah Ahmad

Dahlan untuk bertemu dengan pembina Rumah Singgah Ahmad Dahlan

yaitu “Syd” untuk meminta data dan mengadakan wawancara mengenai

deskripsi Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Ketika peneliti tiba di lokasi,

“Syd” menyambut peneliti dengan ramah dan baik. Setelah peneliti

menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan, kemudian peneliti pun

memulai wawancara dengan menanyakan hal yang pertama yaitu

mengenai sejarah berdirinya Rumah Singgah Ahmad Dahlan, Visi dan

Misinya, program-program yang dilaksanakan, serta pendanaan program

Rumah Singgah Ahmad Dahlan.Untuk data mengenai struktur

kepengurusan, keadaan pengurus, data anak jalanan, dan fasilitas yang ada

di Rumah Singgah Ahmad Dahlan akan menyusul diberikan.“Syd”

menjelaskan dan memaparkan deskripsi Rumah Singgah Ahmad Dahlan

dengan cukup detail dan setelah data yang peneliti perlukan sudah cukup,

maka peneliti meminta ijin kepada “Syd” untuk pamit pulang. “Syd” pun

memberikan ijin dan memotivasi serta tidak lupa memberikan do’a supaya

diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha yang dilakukan

peneliti.
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Lampiran 5.Display, Reduksi, Kesimpulan ANALISIS DATA

(Display, Reduksi, Kesimpulan) Hasil Wawancara

No. Pertanyaan penelitian Responden Pernyataan Kesimpulan

1. Bagaimana proses perencanaan

pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama

Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

“Syd” “Dalam proses perencanaan program ini

khususnya untuk anak jalanan harus bersih

diri dulu mas...selain itu, ada beberapa faktor

lagi yaitu pendidik, sasaran warga belajar,

fasilitas dan kurikulum”.

Perencanaan dalam pendidikan karakter anak

jalanan melalui program pendidikan agama

Islam di Rumah Singgah Ahmad Dahlan

melalui beberapa faktor yaitu pendidik,

sasaran warga belajar, fasilitas dan

kurikulum

“Ik” “Perencanaan yang kami lakukan meliputi

beberapa faktor yaitu pendidik, sasaran

warga belajar, fasilitas dan kurikulum”.

2. Bagaimanakah kurikulum

pelaksanaan pendidikan karakter

anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam dilakukan?

“Syd”

“Ik”

“Kalau untuk kurikulum kami lebih bersifat

fluktuatif mas, karena lebih bisa

menyesuaikan dengan watak anak

jalanannya”

“Kurikulum yang kami terapkan lebih

sifatnya fluktuatif. ”

Kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui program

pendidikan agama Islam di Rumah Singgah

Ahmad Dahlan bersifat fluktuatif
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3. Bagaimanakah proses pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama

Islam dilakukan?

“Syd” “Penjelasan mengenai tingkah laku dan

pendidikan karakter yang baik di masyarakat

serta belajar sholat, mengaji atau hafalan

surat-surat pendek.

pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam

dilaksanakan dengan penjelasan mengenai

tingkah laku dan pendidikan karakter yang

baik di masyarakat serta belajar sholat,

mengaji atau hafalan surat-surat pendek,

proses pelaksanaan menggunakan metode

ceramah dan praktek.

“Ik” “Kami memberikan pengajaran selama

pelaksanaan program kegiatan ini dengan

cara mengajari anak jalanan bertingkah laku

yang baik dimasyarakat, serta yang

terpenting diajarkan untuk kegiatan

keagamaan seperti ngaji dan sholat”.

4. Bagaimanakah sistem evaluasi yang

diterapkan dalam pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama

Islam dilakukan?

“Syd”

“Ik”

“Kalau evaluasi itu Berdasarkan kesepakatan

dari pengurus Rumah Singgah mas...., Jadi

dalam melakukan evaluasi program ini

dilakukan berkala setiap 3 bulan sekali.”

“Untuk evaluasi yang kami lakukansetiap 3

bulan sekali.”

evaluasi yang diterapkan dalam pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam dilakukan

berkala yaitu setiap 3 bulan sekali.
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5. Bagaimanakah hasil yang dicapai

dari pelaksanaan pendidikan

karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam di

Rumah Singgah Ahmad Dahlan?

“Syd” “ Kalau terkait dengan karakter anak jalanan

Alhamdulillah lebih baik dari dulu yang

punya dendam sama orang tua sekarang tidak

lagi, kalau hal keagamaan mungkin lebih

bisa ngaji dan sholat.”

hasil yang dicapai dari pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan melalui

program pendidikan agama Islam di Rumah

Singgah Ahmad Dahlan yaitu karakter anak

jalanan lebih baik dalam bertingkah laku dan

sudah dapat mengaji dan sholat.

“Ik” “ Hasilnya ya..dapat lebih baik dalam

bertingkah laku,terus dapat ngaji dan sholat.”

6. Apakah faktor pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan

pendidikan karakter anak jalanan

melalui program pendidikan agama

Islam di Rumah Singgah Ahmad

Dahlan?

“Syd” “ Faktor pendukungya yaitu adanya volunter

yang peduli, orangtua anak jalanan yang

sangat mendukung program, Kalau

penghambatnya kondisi psikis anak jalanan

yang masih labil, disiplin waktu yang kurang

konsisten pengajar.”

Faktor pendukungnya yaitu tersedianya alat-

alat ibadah untuk mendukung dalam hal

keagamaan, ada volunter yang peduli,

orangtua anak jalanan yang sangat

mendukung,

Faktor penghambatnya kondisi psikis anak

jalanan yang masih labil, disiplin waktu

yang kurang konsisten pengajar, motivasi

anak jalanan belum stabil untuk ikut

kegiatan karena lebih mengutamakan

kegiatan mencari uang dengan cara

mengamen

“Ik” “Kalau faktor pendukungya yaitu tersedianya

alat-alat ibadah untuk mendukung dalam hal

keagamaan, adanya volunter yang peduli,

Kalau penghambatnya mungkin motivasi

anak jalanan yang belum stabil.”
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Lampiran 6. Hasil Dokumentasi

Gambar peserta didik dan pendidik dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang
dilaksanakan dengan mengaji bersama.

Gambar peserta didik dan pendidik dalam pelaksanaan mengaji dan hafalan surat secara
bergiliran.
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Gambar peserta didik dan pendidik dalam pelaksanaan sholat berjama’ah.

Gambar pendidik dalam memberikan materi pendidikan karakter kepada peserta didik.
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Gambar pendidik saat menyimak peserta didik dalam pelaksanaan membaca Al qur’an.
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Lampiran 7. Daftar Anak Binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta

Daftar Anak Binaan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta

No Nama Umur Tinggal

1 Dimas Budiyono 17 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

2 Muhammad Rifqi 17 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

3 Yuli Sugiyanto 15 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

4 Kamaluddin 15 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

5 Muryanto 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

6 Agus Kunadi 17 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

7 Agus Setyawan Sitepu 13 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

8 Dito Nurmansyah 15 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

9 Dede 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

10 M. Ridwan 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

11 Aska 17 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

12 Sahirul Alim 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

13 Jova Rahul Nangin Prayudi 15 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan
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14 Deni Abdulah 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

15 Muh. Ardiansyah 16 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

16 Roni Nur Fauzy 17 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

17 Dimas Rengga Khrisna 15 th Rumah Singgah Ahmad

Dahlan

18 Haryanto 16 th Warung boto Yk

19 Novita Indriyani 15 th Jogoyudan Yogya

20 Apriyanto 15 th Ketandan Yogya

21 Joko Susilo 14h Muja muju Yogya

22 Dewi Nur Indah Kurniasari 14 th Giwangan Yogya

23 Ivan Pramudya 13 th Banguntapan Bantul

23 Randy Dananto 17 th Pacitan Jatim

24 Dodik 12 th Giwangan Yogya

25 Putra Ragil 12 th Seputaran Alun2 utara Yk

26 Fariz Baskoro 12 th Bener, Tegalrejo Yk

27 Galuh Putri 10 th Gedongkiwo Yogyakarta

28 Rivai 16 th Terban Yogya

29 M. Iqbal 11 th Seputaran Kraton Yk

30 Pitri Antoro 17 th Muja Muju Yk

31 Anton Kurniawan 16 th Gedongkuning Yk

32 Aditya 10 th Seputaran Kraton Yk

33 Gilang 13 th Gedongkiwo

34 Zulianto 17 th Yogyakarta
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35 Ridha Rifiana 15 th Wonosari

36 Ny.Wini 47 th Seputaran Alun2 utara YK

37 Riyanti 17 th Bantul Yk

38 Ny. Sudarsih 41 th Seputaran Alun2 utara YK

39 Purwanti Kurniasari 12 th Pringgokusuman Yk

40 Yanti 11 th Seputaran Alun2 utara YK

41 Bp. Ponidi 45 th Seputaran Alun2 utara YK

42 Martini 19 th Kotagede Yk

43 Nur Hayati 15 th Seputaran Alun2 Utara Yk

44 Joko Ardilowo 12 th Badran, Jetis Yogyakarta

45 Aditya Bayu Saputra 13th Pingit Yogyakarta

46 Bayu 12 th Lowanu Yogyakarta

47 Pipit Suryanto 17 th Ngampilan Yogya

48 Dwi Purnomo 17 th Ngampilan Yogya

49 Fikriyanto 14 th Sorosutan Yk

50 Mario Bende A 7 th Ledok Timoho

51 Moh. Farel A 11 th Gondokusuman Yk

52 Agustina Utami 13 th Muja muju

53 Rino 8 th Muja muju
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54 Hanafi 17 th Ledokmacanan

55 Wawan 13 th Gambiran

56 Diah 16 th Badran

57 Nining 17 th Badran Yogya

58 Pungkas 10 th Ledok Timoho

59 Agnes 16 th Badran Yogya
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Lampiran 8. Daftar Tenaga Pendidik Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta

DAFTAR

DATA PRIBADI TENAGA PENDIDIK

PROGRAM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ANAK JALANAN

DI YOGYAKARTA

MELALUI RUMAH SINGGAH/BELAJAR AHMAD DAHLAN

No NAMA JENIS

KELAMIN

TEMPAT &

TGL LAHIR

PENDIDIKAN

TERTINGGI

PEKERJAAN KOMPETENSI

1 Yuke Nurdiana, SHI P Banyuwangi,

6 Juni 1975

S1 Wiraswasta Keagamaan

dan Bahasa

Inggris

2 Tri Ani Rahmani,

SS., Sfil

P Surabaya,

17 Mei 1980

S1 Pengajar

AMT

3 Amri Affan, SPsi L Ngawi, 12

September

1978

S1 Konsultan

Psikologi

4 Marwoto, ST L Bantul, 9

Oktober

1974

S1 Teknisi

Elektronika

5 Wiyadi, MHi L Banyuwangi,

3 Agustus

1974

S2 Wiraswasta

Praktisi Bisnis

6 Thufail

Maskumambang,

Mhum

L Gresik, 2

Desember

1973

S2 Dosen Manajemen &

Matematika

7 Isngadi Marwah

Atmadja, SHi

L Madiun, 7

Juli 1976

S1 Wartawan Manajemen &

Bahasa Inggris
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Struktur Kepengurusan

Pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Gambar 2.Struktur kepengurusan pengelola Rumah Singgah Ahmad Dahlan
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