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ABSTRAK 

Dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan yang menyangkut 
aspek phisik, psikis, sosial, spiritual dan moral, penanganannya memerlukan 
proses dan waktu yang panjang serta keahlian khusus. Pembinaan anak jalanan 
(anjal) dapat dilakukan dalam dimensi pemberdayaan anak dan orang tuanya 
dalam rangka menempatkan mereka sejajar dengan anak dan keluarga lainnya. 
Pemberdayaan anak ditujukan untuk menyelamatkan dan melindungi anak agar 
tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi sumber daya manusia yang 
produktif Sedangkan pemberdayaan orang t u d  keluarga ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam proses berbagai perubahan dan perkembangan 
sosial. 

Untuk ha1 di atas telah dilakukan penelitian dengan tujuan ingin 
menemukan strategi yang tepat dalam pemberdayaan ekonomi orang tua anjal. 
Selama kegiatan pengumpulan data difokuskan pada dua jenis data dari orang tua 
anjal yang diberdayakan yaitu aktivitas selama mereka diberdayakan dan keadaan 
peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan anaknya. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan, dilaksanakan dalam dua 
siklus sesuai dengan pencairan dana yang dilakukan pemerintah. Sampel dari 
penelitian ini adalah 31 orang tua anjal yang diberdayakan melalui Rumah 
Singgah Srikandi PSW UNP. Sebagai tindakan dalam penelitian ini, pada siklus 
pertama, peneliti memberdayakan orang tua anjal dengan cara memberikan 
bantuan modal usaha dalam bentuk barang, sesuai dengan usahafdagang mereka 
masing. Dua minggu setelah bantuan diberikan dilakukan monitoring kelapangan, 
guna melihat kendala, kemajuan yang dicapai dan sekaligus memberikan 
pengarahan seperlunya. Dua bulan kemudian baru dilakukan observasi dan 
wawancara singkat dengan orang tua anjal, guna mengetahui perkembangan 
usaha, ekonomi keluarga dan perkembangan pendidikan anaknya. Dari hasil 
analisis pada siklus pertama ditemukan sebagian besar orang tua anjal (84%) aktif 
mengembangkan usahanya, ha1 ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah dan 
jenis barang dagangan mereka. Perkembangan ekonominya cukup 
menggembirakan (62%) telah dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan 
peningkatan rasa percaya diri untuk berada di tengah masyarakat (94%). 
Sebagian besar anjal (78%) yang orang tuanya diberdayaan tidak lagi turun ke 
jalan, namun melakukan aktifitas pendidikan (mengaji, belajar) membantu tugas 
orang tua di rumah selagi orang tua mereka melakukan usaha dagangnya. Dari 
hasil analisis selanjutnya dilakukan refleksi untuk melihat keberhasilan yang 
dicapai dan kelemahan yang perlu ditindak lanjuti. 

Berdasarkan refleksi pada siklus pertama, direncanakan tindakan untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan pada siklus pertama. Sebelum siklus kedua 
dilaksanakan, dilakukan pertemuan dengan orang tua anjal yang diberdayakan 
p n a  diberikan pengarahan-pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang hams 
diikuti dalam penyerahan dana bantuan modal usaha tahap ke dua. 
Pada sikius kedua ini tindakan penelitiannya adalah mewajibkan orang tua anjal 
yang diberdayakan membuka rekening bank dan berusaha untuk menyisihkan 
labdsisa hasil usaha ke dalam tabungannya guna mempersiapkan mereka dalam 
menghadapi dihentikannya bantuan oleh pemerintah. Cara pemberian modal 



usaha pada siklus kedua sama dengan siklus pertama. Dua minggu setelah dana 
bantuan .modal usaha diserahkan, dilakukan monitoring kelapangan dengan 
aktivitas sama seperti siklus pertama. Barulah dua bulan kemudian dilakukan 
observasi dan wawancara singkat dengan orang tua anjal, guna mengetahui 
apakah ketentuan yang diberikan pada waktu pengarahan telah dilaksanakn, 
bagaimana perkembangan usaha, ekonomi keluarga serta pendidikan anak 
mereka. Dari hasil analisis data pada siklus kedua menunjukkan bahwa ternyata 
hanya (16,7%) yang membuka rekening di bank, sebagian besar tidak berhasil 
dengan alasan laba atau sisa hasil usaha baru dapat untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, dan sebagian mengatakan karena tidak mempunyai KTP Padang. Di 
samping itu meskipun mereka tidak bisa membuka rekening bank, mereka masih 
bisa menyisihkan penghasilannya untuk membayar arisan antara Rp 1000,- 
sampai Rp 10.000,- per hari. 

Pada saat dilaksanakan wawancara secara lebih mendalam ternyata bahwa 
arisan yang mereka lakukan adalah berupa julo-julo tembak. Sebagian besar 
(77,3%) orang tua anjal menyatakan belum siap mandiri sekiranya diputuskan 
bantuan dari pemerintah. 

Setelah kedua siklus ini selesai dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai 
berikut : aktifitas orang tua anjal dalam mengembangkan usahanya cukup bagus 
ha1 diperlihatkan dengan bertambahnya jumlah dan jenis barang yang 
diperdagangkan; anak-anak mereka tetap bersekolah; kebutuhan sehari-hari sudah 
terpenuhi; sebagian besar anak tidak lagi turun ke jalan; ada orang tua anjal yang 
sudah berhasil dalam usahanya yang diperlihatkan dengan adanya saldo pada 
tabungannya sebesar dua juta rupiah, dan mampu membayar arisan Rp 50.000,- 
per minggu. Namun di samping itu masih ada beberapa ha1 yang belum berhasil 
dicapai yaitu mengajak mereka untuk menyisihkan sebagian laba dagangannya 
untuk disimpan di bank karena mereka terjerat rentenir dengan istilah julo-julo 
tembak. 

Tindak lanjut yang disarankan : sebaiknya pemberian bantuan modal 
usaha orang tua anjal dalam bentuk barang agar tepat sasaran, dan anak-anak 
mereka disarankan sepulang sekolah langsung ke rumah singgah Srikandi agar 
pembinaan terhadap anak dapat tetap dilaksanakan.Tindak lanjut yang 
direncanakan : perlu diberikan bimbingan tentang bagaimana pengelolaan sisa 
hasil usahallaba yang efektif 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, 1,embaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
nielakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber 
lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasania dcngan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Upnyn Penirtgkntnn Ekorlonli Kelrrnrgn Annk Jnlnrtan 
Mclnlui Petrtberrlnynnrr Orrrrtg Trra berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nolnor : 
1 102154 1 /KU/Rutin/200 1 Tanggal 25 April 200 1 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai perniasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kehijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usiil dan laporan penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil 
pcnelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosenttenaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf 
akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang memban~u terlaksananya penelitian ini, terutalnn kepada pimpinan lembaga terkait 
sang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pembahas 
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kalni 
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian i ~ i i  tidak akan dapat diselesaikan 
sebagainlana yang diliarapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebili 
bnik lagi di masa yang akan datang. 

l'erima kasih. 
Padang, 30 November 2001 - Ketua Lembaga Penelitian 

NIP. 130879791 



DAFTAR IS1 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DPLFTAR IS1 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Asumsi 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

BAB II. SIKLUS PERTAMA 

A. Perenungan 

B. Perencanaan 

C. Pelaksanaan 

D. Observasi 

E. Refleksi 

BAB m. smus KEDUA 

A. Perencanaan 

B. Pelaksanaan 

C. Observasi 

D. Refleksi 

BAB IV. HASIL 

A. Hasil Yang Telah Dicapai 

B. Hasil Yang Belum Dicapai 

BAB V. TINDAK LANJUT 

A. Tindak Lanjut Yang Direkomendasikan 

B. Tindak Lanjut Yang Direncanakan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

i 

iii 

iv 

i 

1 

5 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

11 

12 

17 

20 

20 

2 1 

22 

27 

3 0 

30 

3 1 

3 4 

34 

34 

3 6 

3 7 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai sumber daya manusia masa depan, penerus cita-cita bangsa 

sudah seharusnya mendapat perhatian yang khusus. Agar dihasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas maka hendaklah sedini mungkin diperhatikan 

kebutuhan mereka akan gizi, kesehatan, pendidikannya dan lain-lain. Jadi sudah 

seharusnya diupayakan pemenuhan hak-hak anak. 

Tetapi sehubungan dengan krisis moneter yang melanda negara kita sejak 

tahun 1997 yang penyelesaiannya berlarut-larut, membawa dampak negatif pada 

hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan 

oleh golongan masyarakat lapisan bawah adalah peningkatan harga-harga 

kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya, sehingga mereka tidak mampu lagi 

memenuhi kebutuhan keluarga. Ini akan menimbukan masalah-masalah sosial 

baru. Diantaranya adalah banyaknya gelandangan, anak jalanan yang meminta- 

minta di lampu merah, pengemis, anak-anak yang putus sekolah dan bahkan ada 

anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu mencari nafkah 

keluarganya. Ini dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan 

Di kota Padang juga tidak terhindar dari masalah-masalah tersebut di atas. 

Pengemis atau peminta-minta baru bermunculan, banyak anak-anak yang putus 

sekolah. Bahkan yang lebih parah lagi banyak anak-anak di bawah umur yang 
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seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah terpaksa harus 

mengorbankan waktunya untuk mencari nafkah. Banyak ditemui anak-anak 

yang menghabiskan sebahagian besar waktunya untuk mencari nafkah 

berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya, yang dikenal dengan anak 

jalanan. 

Sepanjang hari mereka menghabiskan waktu dijalanan dan memakan 

makanan asal kenyang saja. Jadi tidak ada bagi mereka terpikir mengenai 

makanan yang bergizi. Badan mereka kelihatan lesu dan loyo serta kotor. Ada 

yang dihinggapi penyakit kulit seperti kudis atau kadas. Penampilan mereka 

sangat menyedihkan dan tidak menarik sama sekali. Pakaian yang mereka pakai 

sering tidak terpelihara dan kumal, atau bahkan ada yang telah robek. Cara 

bergaul dan berbicara dengan sesamanya sering mengeluarkan kata-kata yang 

tidak enak didengar. Mereka sepertinya kurang kasih sayang orang tua, dan 

kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang selayaknya. Faktor 

penyebab anak turun kejalan ternyata tidak hanya karena faktor kemiskinan 

keluarga saja, tetapi juga karena faktor lain seperti :- ketidak harmonisan 

keluarga; - faktor lingkunganl pergaulan; - kekerasan dan penelantaran; - 

urbanisasi; dan - eksploitasi, dan lain-lain. 

Kondisi anak jalanan (anjal) yang tidak menguntungkan ini sebagian telah 

mendapatkan perhatikan dari berbagai pihak. Khusus di Sumatera Barat 

kebijakan dan pembinaan anak jalanan bertujuan untuk: 1) memberdayakan anak 

jalanan adalah untuk menyelamatkan dan melindungi anak agar dapat tumbuh 



kembang secara wajar menjadi sumber daya manusia yang produktif; 2) tujuan 

khusus/tujuan program yaitu: (a). menyatukan anak dengan orang tuanya jika 

memungkinkan atau memasukan anak ke keluarga pengganti, panti, pondok 

pesantren dan sebagainya jika diperlukan.; (b) mengurangi kebiasaan-kebiasaan 

buruk yang dilakukan anak jalanan; (c) mempertahankan dan mengembalikan 

anak jalanan ke sekolah dan meningkatkan prestasi belajarnya; (d) mendidik 

anak jalanan menjadi warga masyarakat yang terampil dan produktic 

(e)meningkatkan pendapatan keluarganya dan kemampuan orang tua dalam 

mengasuh dan mendidik anaknya. 

Selanjutnya sasaran programnya adalah sebagai berikut: (1) anak jalanan 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Anjal yang berusia 6 - 18 tahun; laki- 

laki atau perempuan; tinggal maupun tidak tinggal dengan orang tuanya; masih 

bersekolah maupun sudah putus sekolah; mempunyai pekerjaan secara kontinu 

maupun sambilan ; (2) kriteria tersebut tercakup dalam kelompok-kelompok 

sebagai berikut: (a) anak yang hidup di jalanan, yakni anak yang sudah putus 

hubungan dengan orang tuanya dan tidak sekolah maupun masih sekolah; (b) 

anak yang bekerja di jalan, anak-anak yang berhubungan tidak tertentu dengan 

orang tuanya namun sudah mencari nafkah di jalan dan umumnya masih sekolah; 

(c) orang tua anak jalanan, dengan kriteria kondisi sosial ekonomi kurang mampu 

/ miskin; dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan; (3). Lembaga Sosial 

Kemasyarakatan (LSK) pemberdayaan anak jalanan. (Kebijakan dan Program 

Pembinaan Anjal di Sumbar, 2000). 



Pusat Studi Wanita UNP ikut ambil bagian dalam menangani masalah 

anak jalanan ini. Untuk mencapai tujuan program pembinaan anjal di Sumbar 

maka pendekatan yang digunakan adalah Open House ( Rumah Singgah) yang 

diberi nama rumah singgah Srikandi yang berada di kota Padang. Sesuai dengan 

sasaran program ini, maka pembinaan tidak hanya dilakukan pada anak jalanan 

itu sendiri, tetapi juga terhadap orang tua anjal. 

Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan 

keterlantaran anak adalah pemberdayaan keluarga dan komunitas lokal, untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam merespon berbagai perubahan dan 

perkembangan sosial di dalam masyarakat dengan menerapkan prinsip Tri Bina, 

yaitu Bina manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan sebagai satu kesatuan 

langkah terpadu. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan sosial 

keluarga dan masyarakat lokal sebagai mekanisme pemberian bantuan alamiah 

(Natriral Helping Mechmiism) yang sangat di butuhkan guna menangkal dan 

menangani permasalahan yang terjadi secara swadaya (Kebijakan dan Program 

Pembinaan Anjal di Sumbar, 2000) 

Kondisi keluarga anjal yang dibina oleh RS Srikandi PSW UNP meliputi 

anjal yang tersekolah dan tidak tersekolah., sebagian besar orang tua mereka 

tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Alternatif pemecahan yang dilakukan 

oleh keluarga tersebut adalah melibatkan anak untuk ikut mencari nafiah guna 

pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Ditinjau dari keluarga anjal itu sendiri 



kelihatannya mempunyai potensi untuk menambah income keluarga, namun 

karena ketiadaan modal, ha1 ini tidak bisa diwujudkan. Anjal yang tidak 

tersekolah berprofesi sebagai pedagang asoi, membersihkan/memilih cabe dan 

kegiatan lain yang sejenis, bagi anjal yang memiliki kondisi semacam ini, 

merekalah yang diberdayakan dengan memberikan modal usaha. Sebaliknya 

anjal yang tersekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, 

orangtuanyalah yang diberdayakan dengan memberikan modal usaha. 

Sejauh ini pemberdayaan orang tua anjal telah dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk Depsos, namun keberhasilannya baru mencapai kurang dari 

10% dari yang diharapkan karena banyak titik lemah yang perlu segera ditindak 

lanjuti. 

Melalui penelitian ini penulis merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian 

dalam program pembinaan anjal melalui pemberdayaan orang tua anjal dengan 

judul Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Anjal melalui Pemberdayaan 

Orang Tua. 

B. Rumusan Masalah 

1.  Apakah pemberdayaan orang tua dengan cara pemberian tambahan modal 

melalui pengadaan barang secara langsung dapat meningkatkan efektifitas 

pemanfaatan modal usaha. 



2. Apakah pemberian wawasan manajemen usaha dapat meningkatkan 

ekonomi keluarga. 

3 .  Apakah melalui pemberdayaan orang tua anjal mampu meningkatkan 

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya bagi anak dan 

keluarganya. 

C. Asurnsi 

Orang tua anjal mempunyai komitmen untuk diberdayakan agar pendidikan 

anaknya dapat berlangsung dengan semestinya. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Memulihkan rasa percaya diri keluarga anjal dalam lingkungan 

masyarakat sekitarnya. 

2. Agar anjal dapat dipertahankan dan dikembalikan ke sekolah untuk me- 

ningkatkan prestasinya. 

3 .  Untuk mengetahui apakah upaya berupa pemberian modal usaha dalam 

bentuk barang dapat meningkatkan ekonomi keluarga anjal. 

4. Meningkatkan wawasan manajemen orang tua anjal dalam mengelola 

usahanya. 



E. Manfaat Penelitian 

Dengan terungkapnya tujuan penelitian di atas diharapkan akan menjadi 

informasi yang berguna : 

1. Sebagai alternatif dalam meningkatkan ekonomi keluarga anjal 

2. Bagi LSM yang melaksanakan kegiatan sejenis. 

3. Bagi Depsos dalam rangka mengambil kebijaksanaan di masa yang akan 

datang sehubungan dengan pengelolaan anjal. 



BAB I1 
SIKLUS PERTAMA 

A. Perenungan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terdahulu terlihat 

bahwa berbagai faktor penyebab timbulnya masalah sosial baru di kalangan 

masyarakat bawah antara lain banyaknya gelandangan, anak jalanan yang 

meminta-minta di lampu merah, anak putus sekolah dan bahkan anak usia 

sekolah yang terpaksa bekerja membantu mencari nailah keluarganya. Hal ini 

apabila dibiarkan berlarut larut maka generasi muda pelanjut estafet penentu 

masa depan bangsa ini yang tidak dipersiapkan secara baik, sebagai sumber daya 

manusia (SDM) akan tidak mampu bersaing terhadap sesamanya dalam 

menghadapi kehidupannya kelak dan merupakan generasi yang hilang (Ioa 

generations). Kondisi yang tidak menguntungkan ini telah mendapat perhatian 

dari berbagai pihak, khususnya melalui proyek Depsos telah dilakukan berbagai 

upaya antara lain melalukan pembinaan anak jalanan melalui Rumah Singgah. 

Salah satu diantara pemerhati masalah ini adalah Pusat Studi Wanita (PSW) UNP 

yang juga ikut ambil bagian dalam menangani masalah anak jalanan melalui 

Rumah Singgah Srikandi. Kondisi keluarga anjal yang dibina oleh Rumah 

Singgah Srikandi meliputi anjal yang bersekolah dan tidak bersekolah, sebagian 

besar orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan 

rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Anjal yang 

bersekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tuanya 
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diberdayakan dengan memberikan bantuan modal usaha. Pengalaman selama ini 

menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dalam bentuk uang sering tidak 

mencapai sasaran, karena uang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan lain yang 

kurang produktif. Sebagai contoh yang dijumpai adalah trnyata bantuan modal 

usaha yang diberikan dalam bentuk uang telah dimanfaatkan untuk membeli 

bahan bangunan (pasir, seng dsb), mencicil hutang dan barang konsumtif lainnya. 

Atas dasar itulah maka didalam pemberian modal usaha ini, diusahakan 

tidak dilakukan dengan cara pemberian uang melainkan barang daganganhenda 

yang menjadi objek usahakegiatan dan akan dibelikan oleh Peksos sesuai 

dengan dana yang dipersiapkan untuk mereka. 

B. Perencanaan 

1. Subjek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian ini adalah orang tua dari anak jalanan yang 

dibina oleh Rumah Singgah Srikandi PSW Universitas Negeri Padang tahun 

anggaran 200 1 

2. Yang Terlibrt Dalam Penelitian 

Personalia tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini terdiri atas dua 

orang dosen Universitas Negeri Padang (UNP), bekerja sama dengan Rumah 

Singgah Srikandi yang dikelola oleh PSW UNP sebagai mitra dalam penelitian 



ini. Rumah Singgah telah menugaskan seorang petugas sosialnya untuk 

dilibatkan dalam kegiatan penelitian ini. 

3. Rencnnn Tindaknn 

Sesuai dengan hasil perenungan di atas maka tindakan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pemberian bantuan modal usaha orang tua anak jalanan 

dalam bentuk barang.Urutan kegiatan tindakan yang dilakukan mencakup : 

Pertama : Menginventarisasi jenis usahakegiatan yang dilakukan oleh orang 

tua anak jalanan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Kedua : Melakukan observasi kelapangan guna melihat bentukkondisi 

usaha yang sedang dijalankan, sehingga diperoleh peta usaha orang 

tua anak jalanan RS Srikandi. 

Ketiga : Mengadakan pertemuan dengan orang tua anak jalanan untuk 

memberikan pengarahan dan penjelasan tentang strategi pemberian 

bantuan modal usaha dengan segala ketentuan - ketentuan yang 

akan diterapkan. 

Keempat : Setelah semua jenis usaha dan barang yang diperdagangkan 

terinventarisasi dengan baik , barulah bersama Peksos Rumah 

Srikandi dilakukan pembelian barang dagangan sesuai dengan jenis 

usahalkegiatannya . 

Kelima : Setelah berjalan satu bulan dan dua bulan dilakukan observasi 

kelapangan guna melihat perkembangan usahafdagangan dari orang 



tua anjal. Pada monitoring kedua dilakukan wawancara dan 

sekaligus membuat dokumentasi foto kondisi fisik area tenipat 

berusahafberdagang mereka. 

C. Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil inventarisasi jenis usaha yang dijalankan orang tua 

anjal, barulah dilaksanakan pemberian bantuan modal dalam bentuk barang 

sesuai dengan kebutuhan usahanya.. Besar modal bantuan yang diberikan 

kepada setiap orang tua anjal adalah sama jumlahnya. Modal yang diberikan 

tahap pertama baru 50% dari total modal bantuan, dibelikan oleh Peksos Rumah 

Singgah dalam bentuk barangtbenda sesuai dengan jenis barang yang 

diperdagangkannya. Setelah satu bulan kemudian dilakukan monitoring 

kelapangan, dari rumah ke rumah orang tua anjal untuk melihat tentang 

kemajuan usahanya baik dari hasil penjualan, perkembangan usahanya, 

hambatan yang dialami, perkembangan pendidikan anaknya, efek psikologis 

keluarga dari upaya pemberdayaan ini dll.Disamping itu pemantauan terhadap 

anjal yang orang tuanya diberdayakan tetap dipantau terns menerus , baik dari 

ketekunanl kerajinan belajarnya, hasil belajar, kelengkapan fasilitas belajar.. Hal 

ini dilakukan dengan cara mengajak anjal untuk selalu datang ke Rumah Singgah 

guna diberi pembinaan dan bantuan bila ada masalah dalam pembelajarannya di 

sekolah, juga mereka diajar mengaji pada hari-hari tertentu. 



Setelah berlangsung dua bulan sejak pemberian bantuan, dilakukan 

observasi kembali kemasing-masing tempat orang tua berdaganglberusaha 

sekaligus melakukan wawancara singkat, karena kalau terlalu lama wawancara 

dilakukan akan mengganggu kegiatan dagangnya. 

D. Observasi. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang diperlukan dari orang tua anjal yang 

diberdayakan yaitu aktivitasnya selama mereka diberdayakan dan keadaan 

peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas pendidikan anaknya. Hal ini 

dimonitor dalam keseriusannya mengelola usahanya, sisa hasil usaha (laba) 

yang diperoleh, perputaran barang dagangannya, perkembangan penjualan, 

perkembangan jenis usahanya, kemajuan belajar anak yang orang tuanya 

diberdayakan, untuk itu akan dipaparkan sebagai berikut. 

a. Pengamatan dan Wawancara Langst~ng 

Karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

dengan pemberian bantuan modal dalam bentuk barang, memulihkan rasa 

percaya diri keluarga anjal ditengah-tengah masyarakat serta 

mempertahankan dan mengembalikan anjal ke sekolah serta meningkatkan 

prestasinya. Pengamatan:langsung dilakukan dengan cara membuat 

dokumentasi foto mengenail kondisi fisik area daganglusaha orang tua anjal. 



dan wawancara langsung dilakukan untuk mengungkapkan tentang hal-ha1 

berikut : 

1) Perputaran barang dagangan, dapat dilihat dari berapakali dalam 

seminggu/perdua minggu barang dagangan itu dibelikan kembali. 

2) Perkembangan penjualan, dapat dilihat jenis barang yang diusahakan 

bertambah jenisnya atau tetap saja. 

3) Penghasilan bersih perharilminggu dari usaha yang dijalankan. 

4) Perkembangan kegiatan pendidikan anaknya ( anjal yang dibawah 

pengawasan R. S Srikandi). 

5) Keefektifan pemberdayaan, dapat dinilai berdasarkan perkembangan usaha, 

sisa hasil usaha, perkembangan pendidikan anak, peningkatan ekonomi 

keluarga anjal. 

2. Teknik Analisis Data 

Data dan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung 

dilakukan dengan cara mentabulasi dan menginterpretasikan hasil tabulasi 

guna untuk melihat keberhasilan dan titik lemah dan hal-ha1 positif dari 

tindakan yang telah dilakukan. Teknik analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas selama diberdayakan 

b. Dampak tindakan terhadap peningkatan ekonomi keluarga 

c. Dampak terhadap kualitas pendidikan anjal. 

d. Informasi Tentang Hal-ha1 Positif dan Saran-Saran Perbaikan 



3. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil observasi dan Wawancara yang telah dilakukan dengan 

orang tua anjal yang diberdayakan ,nlaka berikut ini akan dikenlukakan hasil 

analisis data sebagai berikut : 

a. Aktivitas selama diberdayakan 

Sebelum dikemukakan tentang hasil analisis data, ada baiknya 

dikenlukakan terlebik dahulu peta dari usal~alkegiatan orang tua anjal 

dengan urutan prosentase besar ke kecil sebagai berikut : 

1) Telur asin 

2) Rokok 

3) Barang P&D 

4) Mainan Anak-anak. 

5) Ikan Basah 

6) Makanan 

7) Buah-buahan. 

8) Jual Bawang, kentang, cabe. 

9) Sayuran 

10) Tomat 

1 1 ) Tahu. 

Selanjutnya akan dikemukakan gambaran aktivitas orang tua anjal yang 

diberdayakan sebagai berikut : 



1) Orang tua anjal tergolong sangat aktif dalani menjalankan usaha ( rata- 

rata 8 1 % n~elakukan aktivitas tiap hari) 

2) Orang tua anjal tergolong sangat aktif dalarn mengembangkan 

usahaldagangan (rata-rata 84% langsung n~en~belikan hasil penjualannya 

kepada barang dagangan yang sejenis dan menambah jenisnya). 

3) Orang tua anjal tergolong kurang aktif dalani nienyisihkan laba untuk 

tarnbahan modal ( rata-rata 12,9% ) 

4) Orang tua anjal tergolong meniiliki sikap optinlis yang tinggi ( rata-rata 

7 1% menyatakan bahwa usahaldagangannya meningkat dari hari kehari). 

b. Dampak terhrdrp peningkrtnn Ekononii. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anjal yang diberdayakan 

diperoleh informasi bahwa 62 % dari mereka menyatakan bahwa pemberian 

bantuan modal ini dapat n~eningkatkan ekonomi keluarga, dibandingkan 

kehidupan nlasa lalu, naniun masih ada 38 % menyatakan tidak dapat 

nieningkatkan ekonomi keluarga dengan alasan bahwa keuntungan yang 

diperoleh dari usahaldagang yang dilakukan tidak memberikan keuntungan 

yang berarti, karena keuntungan yang diperoleh sudah habis untuk mernenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 



Disamping adanya peningkatan ekonomi keluarga, para keluarga anjal 

(94 %) merasakan adanya perubahan beban mental (timbul rasa percaya diri ) 

dari pandangan masyarakat sekitar selama ini. 

c. Dampak te rhadrp  peningkrtan kt~al i tas  pendidikan anaknya 

Selama ini anjal ikut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, nanlun setelah adanya perhatian dari berbagai pihak, termasuk 

adanya pemberian bantuan terhadap orang tua anjal, rnaka anjal sudah mulai 

sedikit lega dan dapat mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan. Berikut 

ini adalah hasil wawancara dengan orang tua anjal sebagai berikut : Semua 

anjal yang orang tuanya diberdayakan mengikuti proses pendidikan dengan 

baik, narnun tidak sernua saudaranya yang memperoleh kesernpatan 

mengikuti pendidikan. Hal ini ditunjukkan bahwa 51,6 % orang tua anjal 

menyatakan bahwa tidak semua anaknya mendapat kesempatan untuk 

sekolah dengan alasan sebagian besar mengatakan tidak ada biaya. 

Disarnping itu, mengenai kegiatan anjal yang orang tuanya diberdayakan, 

rnereka melakukan aktivitas sekembali dari sekolah sebagai berikut : 

belajar,mengaji , rnembantu orang tua dengan pekerjaan rumah tangga, 

namun masih ada 6,9% dari anjal yang masih tetap berjualan asoi 

sekembalinya dari sekolah. Anjal yang mengalami ha1 ini umumnya berasal 

dari keluarga besar (jurnlah anggota keluarga banyak yaitu antara 8 s.d 10 

orang). 






































































