
PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK-HAK ANAK 

TERLANTAR DI LINGKUNGAN PASAR SUDIMAMPIR 

 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH: 

 

AHMAD WAHYU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 

BANJARMASIN 

2019 M/1440 H 

 



 i 

PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK-HAK 

ANAK TERLANTAR DI LINGKUNGAN PASAR SUDIMAMPIR 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Syariah 

untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana 

 dalam Ilmu Hukum Islam 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Ahmad Wahyu 

1401111428 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  

FAKULTAS SYARIAH 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

BANJARMASIN 

2018 M/1439 H 



 ii 

 



 iii 

PENGESAHAN 



 iv 

 



 v 

ABSTRAK 

 

 

 

Ahmad Wahyu. 2019. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak 

Anak Terlantar Di lingkungan Pasar Sudimampir, Skripsi, Program Studi 

Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Budi Rahmat Hakim, 

S.Ag, MHI, Pembimbing (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie. J, MA. 

 

Kata Kunci : (Hak dan Kewajiban Orang Tua, Pasar Sudimampir) 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan observasi awal penulis 

melihat permasalahan tentang anak yang terlantar di lingkungan pasar sudimampir. 

Penulis melakukan wawancara terhadap anak tersebut dan menemukan fakta bahwa 

tidak semua anak itu terlantar dikarenakan masalah ekonomi melainkan juga karena 

faktor kurangnya kasih sayang orang tua. Hal ini sangat bertentangan dengan agama 

Islam, karna anak merupakan titipan dari Allah swt untuk di jaga dan diberikan 

kehidupan yang layak. Dan anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak untuk masa depan anak itu sendiri. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan  kewajiban 

orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir. Untuk mengetahui kendala-kendala 

dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir. 

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. Terhadap dua 

pengertian, yang mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan 

melukiskannya sebagaimana adanya. Tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan 

atau analisis dari penulis. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua 

terhadap anak di Pasar Sudimampir adalah selama ini anak-anak dilingkungan Pasar 

Sudimampir tidak diajarkan untuk mematuhi perintah Allah swt untuk melaksanakan 

sholat karena selama ini anak-anak tersebut masih berkeliaran di jalanan disekitar 

lampu merah untuk mengamen, kemudian ada juga yang melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban 

orang tua terhadap anak di Pasar Sudimampir adalah mengalami kesulitan dalam 

menerima kenyataan pada perubahan akibat perceraian orang tuanya. Merasa 

diabaikan oleh orang tau yang meninggalkannya. Menarik diri dari teman-temannya. 

Menjadi lebih agresif dan memberontak terhadap guru dan orang tuanya. Kehilangan 

minat belajar. Terlibat  dalam  kegiatan  yang  tak  dapat  diterima,  seperti  : 

mencuri, menjadi pengemis dan pengamen. Merasa tumbuh dewasa terlalu cepat. 

Mulai  mengkhawtirkan  tentang  urusan  orang  dewasa  seperti keamanan finansial 

keluarga, dan  Merasa  harus  mengemban  lebih  banyak  tanggung  jawab  orang 

dewasa dalam keluarga 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir  

dalam kehidupanku. 

Ayahanda dan Ibunda, yang selalu mencurahkan kasih  sayang, kesabaran,  dan  yang  

selalu memberi semangat serta do’a untuk keberhasilanku.  

Serta keluarga besar  yang  lainnya. Terimakasih atas pembentukan karakter dalam 

keluarga yang telah membuatku mengerti akan arti sebuah saudara. 

Untuk penyemangatku terimakasih atas dukungannya, serta semangatnya  

yang tak pernah lelah untuk membuatku pantang menyerah  

dalam menghadapi suatu masalah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 

 

 

Transliterasi  adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa  

lain.  Dalam  skripsi  ini  transliterasi  yang  dimaksud  adalah  pengalihan tulisan  

bahasa  Arab  ke  bahasa  Latin.  Penulisan  transliterasi  Arab-Latin  di  sini 

menggunakan  transliterasi  dari  keputusan  bersama  Menteri  Agama  Republik 

Indonesia  dan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  no.158 

tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 

berikut:   

 

A.  Konsonan tunggal  

 

      Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin 
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B.  Vokal   

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.   

1.  Vokal Tunggal  

Vokal   tunggal   bahasa   Arab   yang   lambangnya   berupa   tanda   atau  harkat,  



 ix 

transliterasinya sebagai berikut: Fathah, Kasrah, Dhammah 

2.   Vokal Rangkap   

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, yaitu: 

 

C.  Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

D.  Ta’marbuṭah  

 Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:   

1.   Ta’marbutah hidup  

Ta’marbutah  yang  hidup  atau  mendapat  harakat  fathah,  kasrah  dan dammah,  

transliterasinya adalah “t”.  
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2.   Ta’marbutah mati  

Ta’marbutah  yang  mati  atau  mendapat  harakat  sukun,  transliterasinya adalah 

“h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

E.  Syaddah    

Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  tulisan  Arab  dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi  ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi 

tanda syaddah itu.  Contoh:  ر نَّب ا  -  Rabbanā,  ن لَّز  -  Nazzala  

F.  Kata Sandang   

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun  

dalam  transliterasi  ini  kata  sandang  itu  dibedakan  atas  kata  sandang yang  

diikuti  oleh  huruf  syamsiyah  dan  kata  sandang  yang  diikuti  huruf  

qamariyah.  

1.    Kata sandang yang diikuti oleh huruf  syamsiyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan 

bunyinya,  yaitu  huruf  /1/  diganti  dengan  huruf  yang  sama  dengan  huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu.   

2.    Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 
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syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis  terpisah  dari  kata  

yang  mengikuti  dan  dihubungkan  dengan  tanda sempang. Contoh:  رال ل   -  جَّ

ar-rajulu, يَّسال  -  as-sayyidu, شال   as-syamsu  -  ْسمَّ

G.   Hamzah   

Dinyatakan  di  depan  bahwa  ditransliterasikan  dengan  apostrof. Namun,  itu  

hanya  berlaku  bagi  hamzah  yang  terletak  di  tengah  dan  diakhir kata.  Bila  

hamzah  itu  terletak  diawal  kata,  isi  dilambangkan,  karena  dalam tulisan 

Arab berupa alif. Contoh: ت خأ ذ ْنو  -  ta'khużūna, نال   -  ش ئْي , 'an-nau  -  ْءوَّ

syai'un  

H.   Penulisan Kata   

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. Contoh: ن َّ هللا  ل ه و  خ ْري  م ن   زاَّرال ق ْني  Wa innallāha  -  و إ 

lahuwa khairu min ar-rāziqĭn, Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqĭn  

I.    Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf  tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf  kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf  kapital digunakan untuk  

menuliskan  huruf  awal  nama  diri  dan  permulaan  kalimat. لَّ   َّ سَّرال ْلو  ا م ح دَّم  إ 

  Wa mā Mu ammadun illā rasūlu  -  و م
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KATA PENGANTAR 

 

ِمِ يِ حِ الرِ ِنِ ح ِ الرِ ِللاِ ِمِ سِ بِ 

ِ الِ العِ ِب ِ رِ ِللِ ِدِ مِ ل ِ أِ  ِ لِ سِ الرِ ِوِ ِاءِ ي ِب ِنِ الِ ِفِ رِ شِ ىِأِ لِ عِ ِمِ ل ِالسِ  وِ  ةِ ل ِالصِ ِي  ِهِ ىِٰألِ لِ عِ ِوِ ِدِ مِ ِم ِ نِ ل ِوِ مِ ِِوِ نِ دِ ي ِ سِ ِي 

ِ عِ ج ِ ۦِأِ ب هِ احِ صِ أ ِِوِ   دِ عِ اِب ِ مِ أِ .ِنِ يِ الد ِ ِمِ وِ ِي ِ ل ِإ ِِانِ سِ حِ ب ِ ِمِ هِ عِ ب ِت ِِنِ مِ ِوِ ِي 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, 

taufiq serta hidayahNya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

tidak lupa dihaturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad saw beserta 

kerabat, sahabat-sahabat serta umat-umat beliau hingga akhir zaman. 

 Dalam setiap butir huruf yang telah penulis himpun dalam karya tulis ini 

tidaklah murni dari penulis sendiri. Semua ini dapat terwujud berkat bantuan, 

dorongan, dan motivasi yang besar dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis 

mengucapkan beribu terima kasih untuk: 

1. Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjarmasin. 

2. Dosen Pembimbing I Bapak Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI yang dengan sabar 

membimbing, mengarahkan, memotivasi serta meluangkan waktu untuk penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dosen Pembimbing II Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie. J, MA yang dengan 

sabar membimbing, mengarahkan, memotivasi serta meluangkan waktu untuk 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Kedua Orang tuaku tercinta yang telah memberikan pemikiran, pendidikan, 

nasehat, teguran, dan segalanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga  
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penulis dapat menempuh jenjang pendidikan hingga saat ini. 

Seluruh pihak yang tiada dapat penulis cantumkan satu persatu pada lembar 

ini. Atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, hal tersebutlah yang sangat 

berarti bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah 

SWT memberikan balasan yang sesuai dengan segenap kebaikan yang telah kita 

lakukan. Amin yarabbal ‘alamiin. 

Banjarmasin,   Januari 2019 
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