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Penelitian Pendidikan Agama Islam anak-anak buruh gendong di Pasar
Beringharjo Kota Yogyakarta ini bermaksud untuk Menelaah bagaimana
buruh gendong mendidik anak-anaknya dalam hal Pendidikan Agama
Islam dan konstribusinya Manfaat praktis penelitian ini adalah memberi
pengetahuan, informasi dan masukan kepada pemangku kebijakan di
pasar bahwa para buruh juga mempunyai anak-anak yang harus
didampingi dalam dunia pendidikannya. Penelitian ini adalah penelitian
lapangan dan jenisnya adalah penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi
penelitian dilakukan di pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Adapun
pengumpulan datanya adalah dengan mendatangi rumah beberapa buruh
gendong. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data fenomenologi Moustakas. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan para buruh gendong
perempuan dalam hal mendidik anak-anaknya untuk menciptakan
ketahanan keluarga yang sakinah dengan melalui empat aspek, yaitu
aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual, dan aspek sosial.
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This study on Islamic Education of the children of carrying laborers in
Beringharjo Market, Yogyakarta aims to examine how carrying workers
educate their children in terms of Islamic Education and its contribution.
The practical benefit of this research is to provide knowledge, information
and input to policy makers in the market that the Workers also have
children who must be accompanied in their education. This research is
field research and the type is qualitative research with descriptive analysis
method. Data collection techniques are carried out using interview,
observation, and documentation methods. The research location is
conducted in the Beringharjo market, Yogyakarta. The data collection is by
visiting the houses of several carrying workers. Data analysis used in this
research is Moustakas phenomenological data analysis. The study results
shows that there are several efforts made by women carrying laborers in
terms of educating their children to create sakinah family resilience through
four aspects, namely the outward, spiritual, spiritual aspect, and social
aspect.
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PENDAHULUAN
Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor para perempuan
bekerja sebagai buruh, di antaranya yang ada di Yogyakarta di bawah naungan
lembaga sosial Yasanti (Yayasan Annisa Swasti). Yasanti merupakan sebuah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk memperjuangkan
hak para pekerja perempuan baik di bidang formal maupun di bidang sosial dan
kultural. Sejak berdiri pada tahun 1982, yayasan ini sudah terlibat dalam
gerakan perempuan. Yayasan ini secara konsisten melakukan program kerja
untuk menegakkan hak pekerja perempuan. Prinsip yayasan ini adalah
mempromosikan kesetaraan, menghormati perbedaan, dengan memahami
kondisi masyarakat yang plural dan heterogen (Wawancara personal, 23
September 2020).
Di Yogyakarta, buruh gendong perempuan yang tercatat dalam yayasan
Yasanti sebanyak 442 orang. Mereka berada di empat tempat, yaitu pasar
Beringharjo, pasar Giwangan, pasar Gamping, dan pasar Kranggan. Di antara
empat pasar tersebut, pasar Beringharjo Kota Yogyakarta menjadi yang
terbanyak, yaitu sebanyak 250 orang. Mereka ini berasal dari berbagai daerah,
tidak hanya di daerah Yogyakarta, tetapi juga di luar daerah Yogyakarta, seperti
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Klaten. Alasan
logis mereka memilih lokasi pekerjaan di Pasar Beringharjo adalah lokasi pasar
tersebut terletak di tengah kota dan menyatu dengan obyek wisata (Wawancara
personal, 29 Oktober 2020).
Sebagai buruh gendong perempuan, profesi mereka menuntut untuk
menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah. Mereka pergi ke pasar
sebelum para pedagang sampai di pasar dan tidak pulang sebelum para
pedagang lainnya pulang. Hal itu disebabkan karena rata-rata yang
menggunakan jasa para buruh gendong adalah para pedagang itu sendiri.
Dengan demikian, waktu para buruh gendong lebih banyak dihabiskan di pasar
dibandingkan untuk berkumpul bersama keluarga di rumah.
Setelah salat subuh atau sekitar jam 04.00 WIB mereka sudah harus
meninggalkan suami dan anak-anaknya. Mereka tidak mengikuti partumbuhan
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dan perkembangan anak-anaknya. Tidak mengetahui secara pasti apa yang
dilakukan suami disaat ditinggal kepasar. Kondisi seperti ini jika terjadi terus
menerus sangat rentang terjadinya konflik dalam keluarga dan menjadi
ancaman tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.
Ajaran Islam membolehkan istri bekerja di luar rumah apabila suami
kesulitan memberi nafkah keluarganya. Syariat Islam memberi pilihan kepada
istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh
atau tetap bertahan sebagai istri. Jika istri tidak mengajukan fasakh, suami tidak
berhak melarangnya bekerja atau menahannya. Hal tsrebut karena ‘menahan’
istri tanpa memberi nafkah adalah tindakan yang membahayakan istri dan
keluarga itu sendiri (Aziz, 2012:101).
Terlepas dari syariat Islam yang membolehkan atau memberi pilihan
tersebut, perempuan tetap tidak bisa mengabaikan dua hal penting dalam
keluarga, yaitu perkembangan anak-anaknya dan bagaimana menciptakan
keluarga yang sakinah. Perkembangan anak-anak yang dimaksud di sini adalah
bagaimana proses pendidikan agama pada anak-anak dan bagaimana
mewujudkan pemahaman agamanya dalam akhlak di kehidupan sehari-harinya.
Sedangkan

keluarga

sakinah

yaitu

keluarga

yang

anggotanya

saling

memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, serta berupaya saling
memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan (Rohinah, 2015).
Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dilakukan
penelitian. Pertama, adanya buruh gendong perempuan yang banyak
menghabiskan waktunya di pasar Beringharjo kota Yogyakarta untuk bekerja
memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga suami dan anak-anaknya sering
ditinggalkan. Kedua, dalam keluarga, buruh gendong perempuan tidak bisa
melepaskan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, yang mempunyai peran
besar dalam sistem dan fungsinya dalam keluarga, yaitu mempunyai peran
pendidikan anak-anaknya baik fisik-materiil dan psikis mental-spiritual.
Peneliti melacak beberapa penelitian sebelumnya yang membahas
tentang tema-tema tenaga kerja perempuan di antaranya, pertama Tifano
Ardianto (2015) menulis artikel penelitian dalam bentuk Jurnal, dengan judul
kehidupan sosial komunitas buruh gendong wanita di pasar Beringharjo kota
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Yogyakarta. Kedua Perilaku Sosial Buruh Gendong Perempuan (Endongendong) di Pasar Giwangan Yogyakarta (Studi di Yayasan Annisa Swasti).
Ketiga, Galih Sumaretya Mahasty (2010) dengan judul “Interaksi Antara Buruh
Gendong dengan Lingkungan Sosial di Pasar Beringharjo Provinsi Yogyakarta.
Maka dari itu, penelitian terkait bagaimana pendidikan agama Islam bagi anakanak buruh gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam membentuk
keluarga sakinah menjadi menarik untuk dikaji lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian adalah
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Pertama, wawancara mendalam. Wawancara merupakan data
primer dalam penelitian ini. Adapun wawancara yang digunakan bersifat
terstruktur dan tidak terstruktur. Keduanya model wawancara ini untuk
menanyakan pendapat, pandangan, motif, persepsi dan segala hal yang terkait
tentang ketahanan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga buruh
gendong di Pasar Beringharjo.
Kedua Observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi
tentang ketahanan keluarga sakinah. Observasi yang digunakan adalah
observasi aktif, artinya peneliti dapat memainkan berbagai peran yang
dimungkinkan dalam situasi sesuai dengan kondisi subyek yang diteliti.
Tujuannya adalah untuk mengakses yang diperlukan bagi peneliti.
Ketiga metode dokumentasi. Lokasi penelitian akan dilakukan di pasar
Beringharjo Yogyakarta dan juga mendatangi rumah buruh gendong, sebagai
kelengkapan data. Sasaran penelitian yang dipilih adalah buruh gendong
perempuan dipasar Beringharjo kota Yogyakarta.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
fenomenologi yang digunakan oleh Moustakas. Adapun langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut:
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1. Membaca ulang seluruh diskripsi hasil pembelajaran di lapangan (observasi
aktif dan dokumentasi) untuk mendapatkan pemahaman sesuai konteks
kajian penelitian.
2. Membaca lagi diskripsi hasil pengamatan lapangan (hasil observasi aktif
dan dokumentasi), lebih pelan, cermat, dan menghilangkan setiap kali
menemukan sesuatu yang tidak relevan.
3. Mencari serangkaian satuan pemaknaan dengan cara mengurangi semua
informasi (dari hasil wawancara) secara berulang-ulang dan mengolaborasi
makna masing-masing.
4. Merefleksikan suatu pernyataan dari hasil wawancara yang sudah tetap
dan memunculkan sesuatu yang esensial dari realitas yang ada.
5. Mensintesakan dan mengintegrasikan pengertian yang diperoleh (dari hasil
diskripsi, pemaknaan, refleksi) ke dalam suatu stuktur pengetahuan
(Awang, 2006:111)

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Pekerjaan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta
Latar belakang para perempuan yang berprofesi sebagai buruh gendong
perempuan di pasar Beringharjo Yogyakarta memiliki beberapa faktor di
antaranya:
1. Faktor Ekonomi
Berdasarkan analisis dari beberapa informan, terlihat hampir semua
informan mengatakan bahwa mereka bekerja untuk membantu ekonomi
keluarga dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu sehingga
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik mulai faktor
pendidikan, faktor modal, dan faktor sosial (wawancara personal, 21
November 2020).
Suami dalam beberapa pengertian secara umum dapat diartikan
sebagai kepala rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. Di sini yang
berlaku umum dalam masyarakat, kepala rumah tangga yaitu orang yang
bertugas

mengurusi hal-hal

yang

besar

dalam

keluarga,

yakni

menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan
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masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga
dengan kehidupan sosial (Daudin, 1996:267). Dalam pencarian nafkah
keluarga, suami juga diharuskan agar bisa mengatur pemasukan dan
pengeluaran, sebagaimana yang diungkapkan Imam Ghazali bahwa
suami tidak boleh terlalu pelit dan tidak boleh terlalu boros, yang
dianjurkan adalah bersikap tengah. Hal ini agar istri bisa mengatur
segala urusan keluarga dengan sebaik-baiknya (Al Ghazali, tt:62). Selain
itu, dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan adanya peran yang
baik dari masing-masing anggota keluarga, baik suami maupun istri.
Tidak hanya itu, anak-anak juga harus ada kasih sayang dalam keluarga
tersebut.
Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti,
para suami sedikit banyak sudah menjalankan perannya sebagai suami
dengan baik, walupun tidak selengkap yang disebutkan dalam teori Al
Ghazali di atas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu PNK:
Bapak itu keras, mas, keras banget, apalagi seandainya anaknya
membuat kesalahan, pasti terlihat lebih keras. Tetapi ada baiknya,
anak-anak jadi penurut terhadap ayahnya, disuruh ke masjid ya
berangkat, tidak berani jika waktunya sekolah tidak berangkat
sekolah, dan pasti berangkat sekolah. Jadi ya tidak keras, akan
tetapi tegas kerana sekolah dan belajar mengaji di masjid. Mudahmudahan anaknya nanti menjadi anak yang pintar dan sholih mas.
Walaupun orang tuanya tidak pintar seperti ini. (Wawancara
personal, 3 Desember 2020).
2. Faktor Pendidikan
Sebagian besar buruh gendong perempuan berpendidikan rendah,
yaitu tidak tamat Sekolah Dasar (SD), ada yang lulusan SD, bahkan ada
yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Kenyataan yang dapat
ditarik fenomena ini adalah bahwa tenaga kerja yang berpendidikan
menengah saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal,
sehingga bekerja sebagai buruh gendong perempuan adalah salah satu
alternatif bagi perempuan dengan minimnya tingkat pendidikan yang
dimiliki, ketiadaan modal dan ketiadaan ketrampilan serta segala
keterbatasan lain yang melekat padanya.

Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak Buruh Gendong (Studi Kasus Buruh Gendong
Perempuan di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dalam Membentuk Keluarga Sakinah) | 85

QuranicEdu: Journal of Islamic Education
Vol. 1, No. 1, 2021
Journal Homepage: https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu
=================================================================

Karena itu, muncul keinginan dalam memperoleh hasil secara cepat
dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki tersebut menjadi
alternatif paling logis bagi mereka. Karena pekerjaan jenis ini memang
mampu mereka, terlebih yang berpendidikan rendah atau sama sekali
tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada buruh gendong perempuan
yang pernah bersekolah walaupun tidak tamat, dapat dilihat ada
kecenderungan dari mereka memiliki harapan besar pada anak- anak
mereka untuk terus sekolah. Mereka tidak menginginkan anak-anaknya
menjadi buruh gendong, karena pekerjaan ini dinilai sebagai pekerjaan
yang keras dan berat.
3. Faktor Modal
Keterbatasan modal juga menjadikan alasan mereka untuk memilih
bekerja menjadi buruh gendong perempuan. Buruh gendong perempuan
merupakan profesi yang memerlukan modal kecil, yaitu tubuh yang
sehat, tenaga yang kuat. Pekerjaan tersebut juga hanya berbekal
selendang atau jarit, keranjang atau srumbung, dan tali sebagai tempat
untuk menaruh barang agar memiliki daya muat yang banyak. Dengan
pekerjaan sebagai buruh gendong, maka secara otomatis buruh
gendong perempuan akan langsung menerima upah dari hasil kerjanya,
rata-rata waktu yang diperlukan oleh buruh gendong perempuan untuk
menyelesaikan satu gendongan adalah paling lama sekitar 30 menit,
selebihnya dapat digunakan untuk beristirahat sambil menunggu dan
mencari pengguna jasa lainnya.
4. Faktor Sosial
Pemilihan pekerjaan sebagai buruh gendong perempuan dilatar
belakangi oleh lingkungan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa buruh
gendong perempuan di Pasar Beringharjo Yogyakarta mayoritas berasal
dari satu daerah yang sama, sehingga lingkungan sosial dapat menjadi
salah satu perempuan memilih bekerja sebagai buruh gendong
perempuan. Sebagian buruh gendong perempuan di Pasar Beringharjo
Yogyakarta mengaku memilih bekerja sebagai buruh gendong karena
ajakan orang lain atau tetangga, bahkan ada yang mengaku bahwa
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pekerjaan tersebut tersebut turun temurun dari orang tua. Walaupun
pendapatan sebagai buruh gendong perempuan hanya cukup untuk
makan dan kebutuhan hidup, tidak dapat memberikan pendidikan yang
tinggi untuk anaknya sehingga tidak banyak perubahan dalam kehidupan
anak seorang buruh gendong perempuan. Pada akhirnya, dengan
keterbatasan keterampilan tersebut salah satu penyebab anak mengikuti
orangtuanya bekerja sebagai buruh gendong perempuan.

B. Aktivitas Buruh Gendong dalam Menjalankan Peran dalam Keluarga
Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, begitu pula
dalam masalah tanggung jawab yang harus diemban. laki-laki adalah
pemimpin,

yang

tentu

akan

bertanggung

jawab

terhadap

kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab
untuk memenuhi tuntutan tuntutan agama, pekerjaan dan dirinya secara
seimbang. Tanggung jawab ini bertambah, setelah ia menyelesaikan masa
lajangnya. Di samping itu harus bertanggung jawab atas isterinya, juga
bertanggung jawab atas anak-anaknya. Laki-laki harus mengetahui dengan
baik karakter dan macam-macam tanggung jawab yang harus diembannya.
Dalam hal ini para ahli fiqih dan ulama telah membahas banyak
masalah tanggung jawab laki-laki dalam Islam. Adapun tanggung jawab
suami buruh gendong perempuan diapasar Beringharjo kota Yogyakarta
adalah, Pertama, Suami pemimpin dalam rumah tangga, dengan demikian
suami buruh gendong berusaha bertanggung jawab semaksimal mungkin
untuk menjadi yang terbaik dalam memimpin keluarga. Kedua, Suami para
buruh gendong berusaha bertanggung jawab atas, istrinya, anaknya untuk
menciptakan keluarga yang sakinah. Ketiga, Suami buruh gendong
berusaha mewujudkan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab,
jika istrinya sedang bekerja dipasar, dan suami tidak ada pekerjaan, suami
menggantikan posisi istri dirumah untuk mengurus keluarga. Keempat,
Suami buruh gendong berusaha melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawab sebagai orang tua kepada anak, seperti memberikan pendidikan
yang Islami, menjaga amalan ibadah, memberikan pendidikan moral,
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menafkahi dan menyekolahkan, memberikan latihan tentang urusan rumah
tangga dan kehidupan, menurunkan bakat, dan mengajar berdakwah di
jalan Allah swt.
Adapun peran seorang istri yang ada di keluarga buruh gendong
adalah peran ganda. Buruh gendong di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta
berangkat dari rumah ada yang pukul 06.00, ada yang 06.30 dan ada yang
07.00. Biasanya sebelum berangkat bersih-bersih rumah dulu, masak, cuci
baju di kali, dan menyempatkan masak terlebih dahulu untuk makan pagi
keluarganya. Jika semua pekerjaan rumah selesai baru bisa meninggalkannya
untuk berangkat kepasar senbagai seorang buruh gendong.
Dari sini terlihat bahwa para buruh gendong masih tetap harus
mengurusi

urusan

rumah

tangga

seperti

mencuci

baju,

masak,

membersihkan rumah, merawat anak. Hanya saja perlu pembagian kerja
atau kerjasama dari suami atau keluarga. Dua kewajiban yang sekarang
dilakukan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh gendong dalam
waktu yang hampir bersamaan sebenarnya adalah beban ganda, namun
kebanyakan mereka tidak menganggap hal ini sebagai beban ganda,
melainkan tanggung jawab.
C. Konstribusi Buruh Gendong dalam Menciptakan Keluarga Sakinah
Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, atau keluarga yang
tenteram, bahagia lahir dan batin, suami bisa membahagiakan istri, istri
bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya
menjadi anak yang shalih dan shalihah, mampu menjalin persaudaraan
yang harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun dalam bertetangga,
bermasyarakat dan bernegara. Dalam menciptakan keluarga sakinah, ada
empat aspek yang menjadi perhatian peneliti. Dilihat dari sudut pandang
Pendidikan Agama Islam, keempat aspek tersebut adalah, aspek lahiriyah,
aspek batiniyah, aspek spiritual, dan aspek sosial.
1. Aspek Lahiriyah
Aspek lahiriyah adalah tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani.
Keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Dalam dunia
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medis, hal tersebut sering disebutkan “di dalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang sehat, atau dibalik jiwa yang sehat akan melahirkan tubuh yang
sehat”. Al-Qur’an juga menjelaskan ada hubungan antara fisik dengan
rohani. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-‘Alaq ayat 10-19.
Menurut Su’dan, kepentingan shalat sangat bermanfaat untuk kesehatan
jasmani. Gerakan yang ada di dalam shalat sangat sesuai dengan
ketentuan ilmu kesehatan. Hal tersebut seperti sikap qiyam, ruku;, i’tidal,
sujud, duduk dengan jilsah, qu’dan dan lain sebagainya. Banyak penyakit
jasmani yang dapat dicegah dengan sikap-sikap tersebut, seperti rematik,
lumbago, spondylosis, dan lain sebagainya (Su’dan, 1997:57).
Konteks ini memberi pemahaman bahwa kebutuhan dalam aspek
lahiriyah memberi pengaruh besar terhadap kesehatan jiwa. Ada banyak
hal kebutuhan lahiriah yang harus diperhatikan untuk mencapai itu semua.
Yang terjadi para buruh gendong yang ada di pasar Beringharjo dalam
memenuhi kebutuhan aspek lahiriyah adalah dengan mengandalkan
penghasilan yang di dapatnya dari gendongan. Buruh gendong membagi
penghasilannya untuk bebutuhan makan sehari-hari dan untuk kebutuhan
pendidikan anak-anaknya.
2. Aspek Batiniyah
Aspek Batiniyah adalah anggota keluarga dapat merasakan
ketenangan dan kedamaian. Terjalin hubungan penuh dengan pengertian
dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan
kasihsayang. Aspek batiniyah inilah yang menjadi dasar kebahagian
keluarga buruh gendong perempuan dipasar Beringharjo kota Yogyakarta.
Jika hanya berpegang pada aspek lahiriyah dan tidak berpegang pada
aspek batiniyah. Kondisi ekonomi yang menengah ke bawah tidak
mengurangi rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap keluarga, apalagi
dengan adanya anak-anak yang menjadi harapan mereka.
3. Aspek Spiritual
Aspek spiritual (keagaman) adalah setiap anggota keluarga
memiliki dasar pengetahuan agama yang kuat. Meningkatkan ibadah
kepada Allah SWT. Yang dilakukan keluarga buruh gendong dalam aspek
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spiritual adalah selalu meminta kepada anak-anaknya untuk belajar dalam
segi agama. Ini diwujudkan dengan menyekolahkan anak-anaknya di
madrasah dan sekolah keagamaan lainnya. Selain itu, setiap selesai
sholat Maghrib, orang tua selalu meminta kepada anak-anaknya untuk
pergi ke masjid shalat berjama’ah dan belajar mengaji setelah shalat.
Kebetulan di daerah buruh gendong yaitu di dusun Ngrandu terdapat
masjid yang setiap harinya ada belajar mengaji Al-Qur’an pada setiap
selesai shalat Maghrib.
4. Aspek Sosial
Aspek sosial adalah keluarga yang dapat diterima lingkungan
sekitar atau masyarakat. Bermanfat bagi masyarakat sekitar ataupun
masyarakat luas. Walaupun dalam keadaan miskin buruh gendong tetap
mempunyai kehidupan sosial yang tinggi. Itu terlihat dari acara-acara yang
ada di masyarakat. Setiap kali ada acara di masyarakat seperti peringatan
hari-hari besar dan tetangga yang mempunyai hajat, semasal mantenan,
khitanan, dan sebagainya, mereka memilih untuk tidak berangkat bekerja
di pasar. Mereka lebih memprioritaskan acara di masyarakat. Hal tersebut
sebagaimana yang disampaikan ibu JMN:
“Di dusun Ngrandu ini banyak yang ikut bekerja di pasar Beringharjo.
Pada awalnya di ajak oleh tetangganya ketika melihat tetangganya
kasihan tidak bekerja. Seperti ibu kasil dulu yang mengajak saya.
kemudian ibu kasil mengajak orang lain, makanya dari sini itu
banyak. Jadi kalau ada acara di kampong mereka pada libur kepasar.
Seperti ada pernikahan, khitanan yang di meriahkan da nada acara di
masjid.” (wawancara personal, 18 November 2020).
Dari sini terlihat, buruh gendong perempuan di pasar Beringharjo
tidak bisa mengabaikan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Mereka
tetap memprioritaskan kegiatan yang ada di masyarakat dari pada
berangkat ke pasar.

D. Pendidikan Agama Islam bagi Anak-Anak Buruh Gendong di Pasar
Beringharjo Yogyakarta
Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan
jiwa dan raga berlandaskan ajaran dan syariat Islam yang memiliki tujuan
utama yaitu terbentuknya pribadi muslim (Marimba, 1984:26). Karakteristik
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isi pendidikan agama Islam pertama tampak pada kriteria pemilihannya,
yaitu iman, ilmu, amal, akhlak, dan sosial. Dengan kriteria tersebut,
pendidikan Islam merupakan pendidikan keimanan, ilmiah, amaliah, moral,
dan sosial (Agus, 2012:16).
Dari berbagai keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang lengkap atau pendidikan
yang sempurna, ilmu dengan amalnya, akal dengan hatinya, jasmani
dengan rohaninya, akhlak dengan keterampilannya. Maka dari itu,
pendidikan agama Islam menyiapkan manusia guna menjalani kehidupan di
dunia dan kelak di akhirat.
Menurut Al-Ghozali tujuan pendidikan agama Islam ialah guna
taqarrub kepada Allah, bukan untuk mencari pangkat yang menghasilkan
uang. Sedangkan Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa tujuan
pendidikan adalah mewujudkan manusia yang memiliki kepribadian muslim.
Rungang lingkupnya sejatinya sangat luas mencakup semua aspek
kehidupan manusia. yaitu menekankan pada keseimbangan, keselarasan,
dan keserasian antar iman (akidah), Islam (syariah), dan ihsan (akhlak)
(Agus, 2012:23-24).
Di dalam Al-Qur’an, akidah disebut dengan iman, artinya meyakini
dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan ibadah.
Adapun ruang lingkup iman ada enam, yaitu iman kepada Allah, iman
kepada Malaikat, iman kepada Kitab, iman kepada Rasul, iman kepada Hari
Kiamat, dan iman kepada Qodho dan Qodar. Untuk syariat secara
terminologi merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia
dengan Tuhan (ibadah), hubungan antara sesama manusia (mu’amalah),
dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam agama Islam, hukum terdiri
dari hukum Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. Sedangkan akhlak
ialah kekuatan rohani yang mendesak perbuatan-perbuatan secara
gampang dan spontan tanpa dipikir dan diresapi terlebih dahulu.
Untuk mencapai pendidikan agama Islam sesuai dengan teori tersebut
para buruh gendong menyerahkan sepenuhnya “bongko’an” kepada tokoh
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anaknya sendiri, apalagi dengan latar belakang pendidikan pengetahuan
agama yang minim serta waktu untuk berkumpul dengan anak-anaknya
yang memang sangat sedikit. Walaupun menyerahkan sepenuhnya kepada
tokoh agama setempat, namun waktu untuk belajar pendidikan agama
Islam anak-anak buruh gendong sangat minim. Pembelajaran pendidikan
agama Islam di madrasah sore hari. Pembelajaran sore hari dimulai setelah
melaksanakan shalat asyar sampai menjelang shalat Maghrib. Sedangkan
setelah magrib sebatas belajar membaca Al-Qur’an dan tidak ada pelajaran
syariah maupun pelajaran akhlak (hasil observasi, Agustus-November
2020).

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut: Pertama, bahwa latar belakang para perempuan yang berprofesi
sebagai buruh gendong perempuan di pasar Beringharjo kota Yogyakarta
karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor modal, faktor pendapatan
langsung dan faktor lingkungan. Kedua, kontribusi buruh gendong perempuan
dalam menciptakan keluarga sakinah dapat terlihat dari empat aspek, yaitu: (1)
aspek lahiriyah terlihat dari tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi)
sehari-hari. Kebutuhan biologis suami istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
Mempunyai anak dan dapat mendidik dan membimbingnya. (2) Aspek Batiniah
terlihat dari terjalinnya hubungan penuh dengan pengertian dan saling
menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasihsayang. (3) Aspek
Spiritual terlihat dari peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan
meminta kepada anak-anaknya untuk pergi kemasjid shalat berjama’ah dan
belajar mengaji, dan (4) Aspek sosial terlihat dari keluarga yang dapat di terima
lingkungan sekitar atau masyarakat. Bermanfat bagi masyarakat sekitar
ataupun masyarakat luas.
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