
 
 

62 
 

LAMPIRAN 1 

 

TERJEMAH 

 
No Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 1 Surah At-Tahrim Ayat 6  Wahai orang-orang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar dan 

keras, yang tidak durhaka kepada allah 

terhadap apa yang dia perintahkan 

kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

2 II An- Nisa Ayat 58  Sungguh, Allah menyuruhmu 

menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

LAMPIRAN II 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati bagaimana peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak usia 

dini dalam bidang pendidikan di pemukiman pemulung 

2. Mengamati fasilitas apa saja yang diberikan orang tua terhadap penunjang 

pendidikan anak 

3. Mengamati dorongan orang tua terhadap hak yang harus didapat anak 

4. Mengamati motivasi dan minat orang tua dalam memberikan pendidikan 

terhadap anak 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Mencari tahu mengenai identitas keluarga? 

2. Mencari tahu mengenai latar belakang pendidikan keluarga? 

3. Mencari tahu mengenai pekerjaan keluarga? 

4. Mencari tahu mengenai penghasilan keluarga? 

5. Mencari tahu mengenai upaya orang tua dalam memberikan layanan 

pendidikan terhadap anak? 

6. Mencari tahu mengenai faktor pendukung dan penghambat apa saja yang 

mempengaruhi orang tua untuk memenuhi hak anak dalam bidang 

pendidikan? 

7. Mencari tahu mengenai fasilitas yang mampu orang tua berikan terhadap 

anak? 

8. Mencari tahu mengenai adanya waktu luang khusus yang diberikan orang 

tua dalam memberi pendidikan terhadap anak? 
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9. Mencari tahu mengenai seberapa besar motivasi orang tua dalam 

memberikan pendidikan dan memenuhi hak anak untuk bersekolah? 

10.  Mencari tahu mengenai adakah orang tua memberikan pembelajaran 

pendidikan khusus yang anak dapatkan selama dirumah? 

 PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mengetahui identitas dan data keluarga pemulung 

2. Mengetahui lokasi tempat tinggal keluarga pemulung 

3. Mengetahui kegiatan keluarga pemulung 

4. Mengetahui kondisi ekonomi keluarga pemulung 

5. Mengetahui usaha orang tua dalam memenuhi hak anak 

6. Mengetahui jarak pemukiman dengan lokasi TPA 

7. Mengetahui sejauh apa minat orang tua dan anak terhadap pendidikan 

8. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat orang tua terhadap 

pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan 
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LAMPIRAN III 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman observasi ini dijadikan panduan dalammelaksanakan 

observasi. 

2. Pedoman ini bersifat fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

jawaban yang diberikan informan. 

3. Selama observasi berlangsung, peneliti menggunakan alat bantu 

berupa foto, video, rekam suara, dan catatan untuk dapat 

menyampaikan hasil observasi. 

 

B. BUTIR PEDOMAN OBSERVASI 

 
No Unsur Observasi Fokus Pengamatan 

1 Peran Orang Tua Terhadap 

Pemenuhan Hak Anak Dalam 

BidangPendidikan 

a. Cara orang tua memenuhi kebutuhan anak 

terhadap pendidikan. 

b. Usaha dan dorongan orang tua terhadap hak yang 

harus dimiliki anak agar dapat terpenuhi. 

2 Jenjang pendidikan serta 

minat orang tua dan anak 

terhadap pendidikan 

a. Tingkat pendidikan orang tua dan anak 

b. Minat anak dalam pendidikan yang bertujuan 

meningkatkan  pengetahuan. 

c. Minat orang tua dalam menunjang pendidikan 

anak terhadap hak anak untuk memperoleh 

pengetahuan. 

d. Motivasi orang tua terhadap anak dalam 

menunjang pendidikan. 

3 Latar belakang berdirinya 

tempat pembuangan akhir 

TPA Basirih 

a. Kondisi lingkungan TPA Basirih 

b. Gambaran aktivitas orang-orang yang berada di 

lingkungan TPA Basirih 
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CATATAN LAPANGAN PERTAMA 

Kode  : CL 01 

Hari/ Tanggal : Rabu, 07 November 2018 

Waktu   : Pukul 09.37 Wita 

Lokasi   : PEMKO Banjarmasin  

Perihal   : Pengantaran surat permohonan observasi dari jurusan PIAUD 

Deskripsi  : 

Pada hari Rabu, tanggal 07 November 2018 pukul 09.37 Wita peneliti 

datang ke kantor PEMKO Banjarmasin untuk mengantarkan surat observasi, dan 

peneliti diperintahkan untuk mengisi data diri dan perihal perizinan setelah itu 

peneliti dipersilahkan untuk menunggu diruang tamu, setelah kurang lebih 

setengah jam peneliti menunggu akhirnya peneliti mendapatkan izin untuk 

melakukan observasi ke TPA Basirih, guna mengambil data yang diperlukan 

sesuai dengan keadaan lapangan.  

Peneliti diberikan surat tembusan untuk diantarkan ke kepala TPA Basirih 

Banjarmasin Selatan dan diwaktu yang bersamaan peneliti langsung menuju TPA 

Basirih pukul 10.13 Wita sesampainya di TPA Basirih jam sudah menunjukan 

pukul 11.54 peneliti menghadap kepala TPA Basirih menyampaikan surat 

tembusan dan meminta izin untuk melihat mengenai TPA Basirih serta melihat 

pemukiman warga yang ada disekitar lingkungan TPA Basirih. 

Peneliti diberikan izin oleh pihak kepala TPA Basirih untuk memasuki 

kawasan TPA Basirih dan peneliti diantarkan petugas untuk masuk kedalam TPA 

Basirih, sehingga melihat secara langsung bertapa banyaknya tumpukan sampah 
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Kota Banjarmasin (CL01), dan banyaknya para pemulung baik dewasa maupun 

anak-anak yang mencari berbagai macam jenis sampah untuk dijadikan rupiah 

(CL02), peneliti juga melihat adanya pondok diatas tumpukan sampah untuk 

tempat beristirahat dan tempat memilih berbagai jenis sampah untuk diasingkan 

(CL03). 

Peneliti juga melihat sebuah warung yang dijadikan tempat istrahat, 

makan, minum para pemulung dimana warung tersebut berada dekat dengan 

gundukan  sampah (CL04). dan setelah peneliti melihat keadaan TPA Basirih, 

peneliti memohon izin kepada petugas yang mengantar ke TPA Basirih untuk 

pamit dan melihat pemukiman warga sekitar lingkungan TPA Basirih. Peneliti 

diberikan izin dan diantar petugas kearah jalan menuju pemukiman warga, 

sesampainya disana peneliti dan petugas TPA berpisah, dan jam sudah 

menunjukan pukul 12.24 Wita dimana peneliti harus melanjutkan perjalanan 

dengan jarak 200 M menuju pemukiman warga, jalan yang dilalui penelti tidak 

mudah, jalanan berwarna merah dan lobang-lobang yang cukup besar serta 

keheningan kawasan setempat, dimana dari jalan tersebut masih terlihat gundukan 

sampah yang begitu besar (CL05). 

Sesampainya dipenghujung jalan barulah terlihat rumah warga dan peneliti 

meminta izin kepada salah satu warga yang berada diteras rumah untuk 

beristirahat sejenak, jam sudah menunjukan pukul 01.04 Wita, peneliti memohon 

izin untuk pamit dan berterimakasih sudah diperkenankan untuk beristirahat. 

Pemukiman yang peneliti lihat kumuh dan tercium bau sampah yang ada didepan 

beberapa rumah, serta perairan rawa yang juga menimbulkan bau yang cukup 
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menyengat. Jam semakin larut 1.56 Wita peneliti kembali bertanya kepada warga 

yang ada dipinggiran jalan, dimana rumah Ketua RT setempat. Peneliti diberikan 

arahan mengenai rumah Ketua RT 025. 

Peneliti menuju kerumah Ketua RT 025 guna mencari informasi mengenai 

warga yang akan menjadi informan dalam penelitian. Jalanan yang peneliti 

tempuh tidak lagi jalan merah namun jalan sudah bercor semen, disepanjang jalan 

menuju rumah Ketua RT 025 yang jarak tempuh 120 M dari pemukiman 

pemulung, disepanjang jalan menuju rumah Ketua RT 025 peneliti melihat adanya 

persawahan, pepohonan, rerumputan, perairan dan sejuknya angin yang sudah 

tidak berbau pekat, dan dikawasan RT 025 terlihat tanaman yang berada didalam 

poliback, seperti tanaman cabe dan tomat dan letaknya ada didepan rumah warga 

(CL06). 

Peneliti juga melihat adanya sebuah langgar dan tempat mengaji bagi 

anak-anak setempat (CL07). Setibanya peneliti dirumah ketua RT 025 Peneliti 

memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan datang ke RT 025 

dan memohon izin untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Peneliti disambut 

hangat oleh Ketua RT setempat, dan mendapatkan izin untuk melihat kegiatan 

warga serta berinteraksi langsung dengan warga. Setelah berbincang cukup lama, 

jam sudah menunjukan pukul 02.35 Wita , peneliti memohon izin untuk 

mmenumpang sholat Dzuhur, setelah selesai sholat peneliti berterimakasih dan 

memohon izin untuk pulang. 
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CATATAN LAPANGAN KEDUA 

Kode  : Cl 02 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 10 November 2018 

Waktu   : Pukul 10.00 Wita 

Lokasi   : Pemukiman Warga RT 025  

Perihal   : Berkeliling sekitar RT 025 bersama Ketua RT 

Deskripsi  : 

             Pada hari sabtu, tanggal 10 November 2018 pukul 10.00 Wita peneliti 

kembali mengunjungi rumah Ketua RT 025 untuk diarahkan ketempat warga dan 

disepanjang jalan Ketua RT menjelaskan mengenai kegiatan warga  dan pekerjaan 

warga sekitar, serta memperkenalkan kepada warganya  mengenai identitas dan 

tujuan peneliti, setelah cukup lama kami berkeliling disekitaran RT 025, kami 

kembali pulang kerumah Ketua RT, dan peneliti diperlihatkan mengenai data dan 

kartu keluarga warga setempat (CL01). Jam sudah menunjukan pukul 12.05 

peneliti memohon izin kepada Ketua RT untuk pamit pulang serta beterimakasih 

karena telah diajak berkeliling disekitar lingkungan RT 025.  
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CATATAN LAPANGAN KETIGA 

Kode  : CL 03 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 17 November 2018 

Waktu   : Pukul 11.18 Wita 

Lokasi   : Pemukiman Warga RT 025  

Perihal   : Mengunjungi kediaman warga sekitar RT 025 

Deskripsi  : 

          Pada hari sabtu, tanggal 17 November 2018, pukul 11.18 Wita peneliti 

kembali mengunjungi kediaman Warga sekitar khususnya bagi warga yang 

mempunyai anak usia dini, dimana peneliti memperkenalkan diri, menyampaikan 

maksud  tujuan dan bertanya kebeberapa warga tentang bagaimana cara mereka 

dalam mengasuh anak, memberikan pengajaran kepada anak, mmemenuhi 

kebutuhan anak, menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak, dan bagaimana 

cara mereka dalam memberi teguran terhadap anak. Sehingga anak dapat 

mengambil pelajaran dari apa yang orang tuanya ajarkan terhadap anaknya. 

 Dari beberapa jawaban warga sekitar mereka berusaha mengasuh dengan 

tidak mengunakan kekerasan namun apabila terpaksa mereka melakukannya itu 

karena mereka tidak tahu lagi dengan cara apa harus menjelaskan. Dan biasanya 

para orang tua yang anaknya bersekolah mereka senantiasa menanyakan 

pembelajaran apa yang didapatkan anak saat disekolah, para orang tua juga 

bekerja untuk memenuhi kkebutuhan anak seperti membelikan buku dan alat tulis 

lainnya, menebus baju sekolah anak, serta sebisa mungkin memberikan bekal dari 

rumah atau uang jajan kepada anak, dalam hal agama biasanya orang tua juga 
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memerintahkan anak mereka untuk sholat dan mengaji, biasanya anak mereka 

mengaji bersama teman-temannya disore hari.  

 Setelah berbincang cukup lama diteras rumah dengan beberapa warga/ ibu-

ibu setempat, peneliti pamit pulang dan berterimakasih atas ilmu baru yang 

diberikan oleh ibu-ibu setempat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

CATATAN LAPANGAN KEEMPAT 

Kode  : Cl 04 

Hari/ Tanggal : Minggu, 25 November 2018 

Waktu   : Pukul 07.00 Wita 

Lokasi   : Pemukiman pemulung 

Perihal   : Mengunjungi kediaman Pemukiman pemulung 

Deskripsi  : 

           Pada hari minggu, tanggal 25 November 2018 pukul 07.00 Wita, peneliti 

mengunjungi kediaman para pekerja pemulung, dimana yang keseharian mereka 

sibuk dengan mencari berbagai jenis sampah untuk dijual, peneliti mengikuti 

kegiatan ibu S dan bapak A yang mana sebelumnya peneliti sudah berkenalan 

dengan mereka, dan peneliti berjalaan kaki menuju lokasi tempat pembuangan 

akhir TPA. Peneliti ditunjukan sampah hasil kerja mereka dan ibu S bercerita 

sambil memilah jenis sampah, peneliti banyak bertanya mengenai bagaimana 

beliau mengasuh anak dan memberikan pendidikan terhadap anak sedangkan 

waktu beliau banyak dihabiskan di TPA Basirih. 

 Beliau menjawab anak kami bawa ketempat pemulungaan namun kadang 

jika dia tidak ingin ikut maka anak ditinggal dirumah, anak kami tidak bersekolah 

lantaran biaya kami hanya cukup untuk keseharian saja, dan biasanya kami hanya 

mengajarkan berhitung, menulis, namun anak kami biasanya mencari buku bekas 

dan pensil bekas diseputaran sampah yang masih bisa digunakannya untuk 

belajar. Padahal anak kami sangat ingin bersekolah tetapi kami sudah berusaha 

mengupayakannya.  
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 Dengan mendengar cerita serta jawaban dari beberapa pertanyaan peneliti 

maka, waktu sudah menjelang siang pukul 10.20 dan peneliti sudah mengikuti 

kegiatan mereka selama di TPA (CL01), lalu peneliti pamit untuk berjalan 

diseputaran TPA dan peneliti bertemu dengan ibu F dan bapak M dimana rumah 

mereka tinggal tidak jauh dari TPA yaitu 50 M dari tumpukan sampah, peneliti 

kembali memperkenalkan diri dan melihat kegiatan dari ibu F dan bapak M 

kegiatan mereka sama, mencari dan memilih jenis sampah untuk diasingkan. 

Namun waktu semakin larut peneliti pamit pulang kepada ibu F dan bapak M 

serta meminta izin jika sewaktu-waktu boleh berkunjung kerumah dan bertanya 

mengenai pengasuhan anak. Peneliti diperbolehkan untuk hal itu, peneliti pamit 

pulang juga dengan ibu S dan bapak A serta mengucapkan terimakasih untuk 

pelajaran hidup yang didapat. 
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CATATAN LAPANGAN KELIMA 

Kode  :Cl 05 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 01 Desember 2018 

Waktu   : Pukul 09.30 Wita 

Lokasi   : Rumah Ketua RT 025 

Perihal   : Berterimakasih dan Menjenguk Ketua RT serta Ibu RT 

Deskripsi  : 

Pada hari sabtu 01 Desember 2018 pukul 09.30 Wita peneliti kembali 

mengunjungi rumah Ketua RT untuk berterimakasih dan menjenguk Ketua RT 

beserta Ibu RT, peneliti bertanya bagaimana keadaan kabar mereka, serta 

menceritakan hasil yang peneliti dapatkan selama dilapangan, dan peneliti 

berterimakasih atas kesempatan bisa berinteraksi dengan warga langsung serta 

sambutan hangat yang diberikan, peneliti pamit untuk pulang setelah lama 

berbincang dengan Ketua RT dan Ibu RT, namun sebelum diizinkan untuk 

pulang, peneliti diberikan kesempatan untuk berkeliling desa lewat perairan 

dengan mengunakan kelotok bersama ketua RT setempat. 
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CATATAN LAPANGAN KEENAM 

Kode  : CL 06 

Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 09.00 Wita 

Lokasi   : PEMKO Banjarmasin 

Perihal   : Pengantaran surat permohonan Riset Skripsi 

Deskripsi  : 

           Pada hari selasa 03 Maret 2020 pukul 09:00 Wita peneliti datang ke kantor 

PEMKO Banjarmasin untuk mengantarkan surat riset, dan peneliti diperintahkan 

untuk mengisi data online perihal perizinan setelah itu peneliti dipersilahkan 

untuk menunggu, setelah kurang lebih 15 menit menunggu akhirnya peneliti 

mendapatkan izin untuk melakukan riset ke TPA Basirih, guna mengambil data 

yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan.  

Peneliti diberikan surat tembusan untuk diantarkan ke kepala TPA Basirih 

Banjarmasin Selatan dan diwaktu yang bersamaan peneliti langsung menuju TPA 

Basirih. Sesampainya di TPA Basirih peneliti menghadap kepala TPA Basirih 

menyampaikan surat tembusan dan meminta izin untuk riset dalam pengambilan 

data yang diperlukan. Peneliti diberikan izin oleh kepala TPA untuk 

melaksanakan riset diwilayah setempat. 
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CATATAN LAPANGAN KETUJUH 

Kode  : CL 07 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 08.30 Wita 

Lokasi   : TPA Basirih 

Perihal   : Menemui Responden dalam penelitian 

Deskripsi  : 

Pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 pukul 08.30 Wita peneliti menuju 

lokasi TPA Basirih menemui bapak A dan ibu S, sesampainya dilokasi TPA 

peneliti menuju pondok tempat dimana mereka beristirahat dan mengasingkan 

jenis sampah yang didapatkan. Peneliti berjumpa dengan ibu S namun peneliti 

tidak melihat adanya bapak A karena beliau sedang mencari sampah di gundukan 

sampah, peneliti bertanya mengenai kabar dan keadaan keluarga mereka, serta 

peneliti bertanya mengenai anak mereka. Setelah lama berbincang peneliti pamit 

berjalan kerumah bapak M dan ibu F, yang mana rumah mereka tidak jauh dari 

gundukan sampah yaitu sekitar 500 M, sesampainya dirumah peneliti 

dipersilahkan masuk dan bertemu dengan keluarga mereka, peneliti bertanya 

kabar, keadaan, serta mengenai anak mereka sambil basa basi tentang hal lainnya, 

selama satu tahun peneliti tidak berjumpa dengan keluarga mereka. Perbincangan 

yang panjang membuat waktu tidak terasa sudah hampir siang, peneliti pamit 

untuk pulang, dalam perjalanan menuju mottor secara tidak sengaja peneliti 

kembali bertemu dengan ibu M dan anaknya AZ untuk pertama kalinya, secara 

basa basi peneliti mengajak ibu M untuk berkenalan dan mengikuti kegiatan ibu 
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M selama di TPA dengan waktu yang cukup singkat, peneliti memperkenalkan 

identitas diri serta bertanya mengenai identitas ibu M, dan ternyata ibu M 

merupakan salah satu pemulung yang bermukim disekitar TPA Basirih, rumah 

beliau tidak jauh dari tempat TPA sekitar 100 M, peneliti meminta izin untuk 

kapan kapan berkunjung kerumah ibu M dan ibu M memberikan izin, peneliti 

melihat anak ibu M yang sedang Belajar di pemukiman dengan buku bekas yang 

didapatkan dari gundukan sampah, buku tersebut masih layak pakai sehingga AZ 

mengunakannya untuk menulis. Waktu semakin laut peneliti kembali pamit untuk 

pulang dan mengucapkan terimakasih karena telah menganggu waktu ibu M.  
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CATATAN LAPANGAN KEDELAPAN 

Kode  : CL 08 

Hari/ Tanggal : Senin, 09 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 09.00 Wita 

Lokasi   : TPA Basirih 

Perihal   : Mencari data dari Responden dalam penelitian 

Deskripsi  : 

          Pada hari senin 09 Maret 2020 pukul 09.00 Wita, peneliti kembali ke TPA  

Basirih menemui ibu S, F dan M serta bapak A, M, dan AR, peneliti tidak 

langsung bertanya kepada semuanya, peneliti mengunjungi pondok peristirahatan 

mereka satu persatu terkait data yang ingin ditanyakan, dari jawaban ibu S dan 

bapak A, tetap sama seperti dulu yang menjadi pembeda hanya waktu mereka 

bergantian untuk mencari sampah sehingga ada waktu untuk bermain bersama 

anak, peneliti menuju rumah ibu F dan bapak M jawaban mereka juga sama yang 

menjadi pembeda hanya saja mereka berbagi tugas untuk menambah penghasilan 

dengan cara bapak M mencari sampah digundukan setelah selesai sore hari beliau 

kembali mencari ikan di sawah untuk dijual dan ibu F memilih jenis sampah 

sambil menjaga anak-anak mereka. Setelah berbincang dengan keluarga RJ 

peneliti kembali ke pondok dekat gundukan untuk menemui ibu M dan bapak AR 

namun peneliti hanya berjumpa ibu M dan bertanya beberapa hal mengenai 

keluarga beliau karena keterbatasan waktu peneliti mengatur waktu untuk bisa 

kerumah ibu M berbincang untuk lebih dekat lagi. Peneliti pamit pulang karena 

waktu sudah siang. 
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CATATAN LAPANGAN KESEMBILAN 

Kode  : CL 09 

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 07.00 Wita 

Lokasi   : Rumah Responden  

Perihal   : Mencari data dari Responden dalam penelitian 

Deskripsi  : 

Pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 07.00 peneliti kembali ke 

TPA Basirih untuk menemui sekaligus menjemput Ibu M dan bapak AR, sesuai 

waktu yang telah diatur peneliti kerumah ibu M dan bapak AR, untuk berbicara 

lebih banyak tentang data yang ingin ditanyakan. Bapak AR tetap bekerja 

digundukan sampah dengan anaknya AZ, sedangkan Ibu M menghentikan 

pekerjaannya dan mengantar kami kerumah, peneliti dipersilahkan masuk dengan 

kondisi rumah yang sederhana, kami duduk sambil berbincang tentang kondisi 

mereka, serta mengenai penghasilan yang masih belum mencukupi untuk 

memberikan hak yang seharusnya anak dapatkan. Setelah cukup lama berbincang 

tiba tiba ada suara yang memanggil ibu M ternyata suara itu adalah suara ibu S 

yang mana melihat rumah ibu M terbuka, ibu S terkejut karena melihat peneliti 

sedang berada di rumah ibu M, dan ibu S mengajak ibu M untuk kembali ke TPA 

Basirih memungut sampah, karena waktu sudah menjelang siang peneliti pamit 

pulang sambil mengucap terimakasih karena telah diberikan kesempatan waktu 

untuk berkunjung ke rumah dan menanyakan hal lainnya. 
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CATATAN LAPANGAN KESEPULUH 

Kode  : CL 10 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 18 April 2020 

Waktu   : Pukul 10.00 Wita 

Lokasi   : TPA Basirih dan Rumah Ketua RT 

Perihal   : Dokumentasi Poto dan Berterimakasih kepada Ketua RT 025 

Deskripsi  : 

Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, Pukul 10.00 Wita peneliti kembali 

ke TPA untuk mengambil poto yang diperlukan dalam lampiran penelitian dan 

mengunjungi rumah ketua RT untuk bersilaturrahmi serta mengucapkan 

terimakasih. Karena telah diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan warganya 

dan mengikuti kegiatan warga setemapat terutama orang tua yang bekerja sebagai 

pemulung. 
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CATATAN LAPANGAN KESEBLAS 

Kode  : CL 011 

Hari/ Tanggal : Senin, 20 April 2020 

Waktu   : Pukul 08.00 Wita 

Lokasi   : Kantor TPA Basirih 

Perihal   : Berbicara mengenai TPA dan Berterimakasih kepada Ketua TPA 

Deskripsi  : 

            Pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Pukul 08.00 Wita peneliti kembali 

ke TPA untuk bertemu dengan kepala TPA setempat, dan berbicara mengenai 

hasil yang di dapat di TPA serta berterimakasih karena telah diizinkan dan diberi 

kesempatan untuk mengenal wilayah TPA Basirih 

.  
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LAMPIRAN IV 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Pedoman wawancara ini disajikan sebagai panduan melaksanakan 

wawancara. 

 

2. Pedoman wawancara ini bersifat fleksibel disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi jawaban yang diberikan informan. 

 

3. Selama proses wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat 

bantu berupa rekaman suara dan catatan untuk menyampaikan hasil. 

 

B. BUTIR PEDOMAN WAWANCARA 

 
No Sumber Wawancara Fokus Wawancara 

1 Orang Tua (ayah dan 

ibu) 

a. Latar belakang pendidikan orang tua. 

b. Jumlah anggota keluarga. 

c. Jenis pekerjaan. 

d. Identitas keluarga. 

e. Jumlah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan. 

f. Upaya dalam memberi hak anak pada bidang 

pendidikan. 

g. Pemenuhan Pendidikan anak di dalam rumah. 

h. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan. 

2 Ketua RT a. Jumlah warga masyarakat.  

b. Lembaga pendidikan.  

c. Kondisi sosial - ekonomi masyarakat. 

d. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 

e. Letak dan keadaan desa. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

(Kepala TPA) 

 

Kode  : CWKT 01 

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 November 2018 

Waktu   : Pukul 02.00 Wita 

Lokasi   : Pemukiman pemulung 

Informan  : Bapak Kepala TPA 

Pewawancara  : Elmaauliasari 

Deskripsi : 

Pertanyaan  Jawaban  

Assalamualaikum.. 

(Perkenalan singkat peneliti) 

Waalaikummus’salam.. 

Iya.. 

Nama Bapak siapa? Nama saya Danang 

Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai 

kepala TPA Basirih? 

16 tahun 

Bagaimana mengenai sejarah TPA Basirih? TPA Basirih didirikan pada tahun 1997 

melaui bantuan dari Bank dunia yang selesai 

pada tanggal 24 Februari 2002, TPA Basirih 

mulai beroprasi sebagai tempat pembuangan 

akhir dan pengompresan. TPA Basirih Terletak 

di jalan Gubernur Soebardejo, berjarak 10 Km 

dari pusat kota dan 4,5 Km dari pelabuhan 

Trisakti, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan 

Basirih Selatan, Kota Banjarmasin, Provensi 

Kalimantan Selatan. 

Berapa luas kawasan TPA Basirih? Tumpukan sampah tersebut adalah 

milik pemerintah Kota Banjarmasin, dari luas 

TPA Basirih 39,5 Ha luas pemukiman sampah 

efektif 19,5 Ha yang mampu menampung 

sampah 2.340.000 m3 hingga tahun 2018. 

Namun kondisi lahan yang tersisa sekarang 

sekitar 4,5 Ha yang belum terisi sampah penuh 

sekitar 4,98 Ha.  

Berapa jarak tempuh TPA Basirih 

kepemukiman Warga? 

Kurang lebih 200 M ,adik akan menemui 

pemukiman warga yang tepat jalannya ada 

dibelakang gunungan sampah. 

Ada berapa jumlah penduduk di kawasan TPA 

Basirih? 

981 jiwa yang terdiri dari 2 RT. Yaitu RT 25 

dan RT 26 

Apakah ada sekolah/ lembaga pendidikan 

disekitar lokasi TPA Basirih ini? 

Tidak ada dik disini. Dan sekolah disini juga 

jauh dari kawasan TPA Basirih 

Bagaimana menurut Bapak keadaan Ekonomi 

warga seputaran TPA Basirih ini? 

Menurut saya ya dik, ekonomi mereka masih 

menengah kebawah karena kebanyakan dari 
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mereka bekerja memulung, dan uang 

memulung itu tidak seberapa dik. Namun 

mereka mengumpulkan sampah berkilo-kilo  

untuk diijual, dan kami punya tempat untuk 

pengemasan sampah tersebut. 

Apakah banyak orang tua yang membawa anak 

ke TPA Basirih untuk memungut sampah? 

Banyak lah dik, dan sebagian dari anak mereka 

tidak bersekolah, bahkan ada anak yang masih 

kecil balita itu dibawa, mungkin karena 

dirumahnya juga gak ada yang jaga. 

Apakah ada bantuan pemerintah masuk kesini 

pak, untu membantu ekonomi mereka? 

Bantuan pemerintah hanya masuk sebagian 

seperti jamkesda dan itu untuk wilayah tinggal 

mereka, mereka diizinkan tinggal diatas tanah 

pemerintah. 

Adakah pembatas wilayah di area TPA Basirih 

ini pak? 

Anak Sungai Basirih Dan Anak Sungai Bagao 

Apakah ada rumah disekitaran tumpukan 

sampah pak? 

Ada beberapa dik, nanti kamu lihat aja kelokasi 

Jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 

pemukim yang tinggal di kawasan TPA ini pak 

? 

Yang jelas memulung kalau dikawasan sini, 

tetapi ada juga pekerja buruh dan lainnya. 

Adakah persayaratan khusus untuk pemukim 

yang tinggal dikawasan ini pak? 

Tidak ada syarat khusus tetapi mereka sudah 

melaporkan identitas mereka sebelumnya untuk 

masuk kewilayah TPA Basirih 

Baik, terimakasih banyak pak atas waktunya 

pak,  

Sama-sama dik, nanti kalo ada yang perlu 

ditanyakan silahkan tanyakan. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

(Ketua RT) 

 

Kode  : CWKR 01 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 10 November 2018 

Waktu   : Pukul 08.00 Wita 

Lokasi   : Rumah Ketua RT 025 

Informan  : Bapak Ketua RT 

Pewawancara  : Elmaauliasari 

Deskripsi : 

Pertanyaan  Jawaban  

Assalamualaikum.. 

Pak Manan saya ingin bertanya beberapa hal, 

apakah boleh? 

Waalaikummus’salam.. 

Iya, silahkan .. 

Ada berapa jumlah warga di RT 025 ini pak? Kurang lebih 700 jiwa, yang bermukim di RT 

025 ini nak’ 

Apa saja pekerjaan warga RT 025 ini pak? Macam-macam ada yang bekerja dipelabuhan, 

buruh lepas, petani, serabutan, nelayan, dan 

memulung di TPA Basirih. 

Ada berapa jumlah pekerja pemulung di 

wilayah RT 025 ini pak? 

Kurang lebih yang saat ini terdata ada 25 orang 

nak. 

Apakah para pekerja pemulung itu membawa 

anak mereka ke TPA Basirih? 

Iya, ada yang membawa dan ada juga yang 

tidak nak, karena ada juga yang bekerja sebagai 

pemulung itu hanya salah satu dari anggota 

keluarganya saja. 

Jenis kegiatan apa saja yang biasanya warga RT 

025 ini lakukan pak? 

Biasanya mereka gotong royong jika ada acara, 

bercocok tanam dimuka rumah pakai polyback 

tanaman, dan melakukan kegiatan positif 

lainnya.  

Apakah ada lembaga pendidikan yang berdiri 

disekitaran RT 025 ini pak? 

Kalau sekolahan tidak ada, tapi kalau untuk 

sekolah Madrasah Taman Kanak-kanak Al-

quran ada, biasanya mereka mengaji setiap sore 

di dekat langgar.  

Apakah banyak anak-anak yang tidak 

bersekolah disini pak? 

Iya, ada beberapa anak yang tidak bersekolah, 

putus sekolah, dan memang tidak ingin sekolah. 

Faktor apa yang kebanyakan membuat mereka 

tidak bersekolah pak? 

Yang jelas ekonomi keluarga, dan sekolah yang 

jauh. 

Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap 

pendidikan pak? 

Jika dilihat dari masyarakat sangat mendukung 

adanya pendidikan apa lagi jika dibangun 

didaerah kami, atau ada yang gratis dari 

pemerintah. 

Berapa jauh jarak RT 025 ini dengan TPA 

basirih pak? 

Kira kira 250 M kurang lebih nak. 
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Apakah sungai yang didesa ini satu aliran 

dengan TPA Basirih pak? 

Dulu itu satu aliran sekarang ada pembatas, air 

ini kadang berbau jika di wilayah TPA air 

pasang. 

Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga 

bapak? 

Kondisinya macam-macam, ada yang 

menengah kebawah dan ada juga yang cukup 

mampu. Tapi hampir 65% masyarakat sini 

berkecukupan. Tapi 45% kurang mampu 

Mungkin itu saja yang ditanyakan pak, 

terimakasih banyak atas semua jawaban bapak. 

Dan waktu bapak 

Sama-sama, nanti jika ada keperluan lagi 

datang aja kesini nak, bapak insyaAllah ada aja 

di rumah, jika tidak ada, ibu ada aja dirumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

CATATAN WAWANCARA 

 

(Orang Tua Anak RJ) 

 

Kode  : CW0T 01 

Hari/ Tanggal : Senin, 09 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 09.00 Wita 

Lokasi   : Rumah Bapak M dan Ibu F 

Responden  : Bapak M dan Ibu F 

Pewawancara  : Elmaauliasari 

Deskripsi : 

Pertanyaan  Jawaban  

Assalamualaikum.. 

(Perkenalan dan Tujuan singkat peneliti), 

apakah boleh saya bertanya beberapa hal 

dengan bapak atau ibu?  

Iya, boleh saja nak. 

Siapakah nama ibu dan bapak? Nama bapak Mamansyah dan nama ibu Fitriani 

Berapakah jumlah anggota di keluarga bapak 

dan ibu? 

10 orang, kami punya 8 orang anak. 

Diantara 8 anak ibu apakah semuanya 

bersekolah? 

Ada yang bersekolah dibiayakan nenenya, ada 

yang putus sekolah daan tidak mau sekolah, ada 

juga yang memeng belum bersekolah karena 

belum ada biaya. 

Usia berapa anak ibu yang paling kecil? 4 tahun 

Bagaimana cara ibu dan bapak memenuhi 

kebutuhan anak-anak ibu? 

Ya, kami berdua bekerja dengan mencari 

sampah untuk bisa dijual atau bapaknya kadang 

ke sawah untuk pancing ikan baik buat lauk 

makan atau dijual untuk keperluan. 

Adakah fasilitas yang ibu bapak berikan dalam 

menunjang pendidikan anak? Seperti alat 

belajar atau lainnya. 

Kalau alat belajar paling buku gambar pensil 

warna, pernah dibelikan. 

Bagaimana minat anak untuk sekolah? Anak sangat pengen sekolah tapi bagaimana 

kami belum punya uang cukup untuk 

mensekolahkan karena uang cukup untuk 

makan. 

Adakah rencana ibu dan bapak mensekolahkan? Ada mba. 

Apakah ibu dan bapak sering memberi motivasi 

belajar untuk anak? 

Ada, biasanya saya suruh belajar tapi 

tergantung anaknya, kadang dia belajar sendiri 

kadang bermain dengan teman-temannya. 

Pendidikan apa yang ibu dan bapak berikan 

selama dirumah untuk anak? 

Kami ini kurang bisa mengajari, jadi biasanya 

diajari membaca dan berhitung saja. 

Berapa penghasilan ibu dan bapak perhari? Kurang lebih 50-70 ribu 

Apa faktor penghambat ibu dalam memberi 

layanan pendidikan kepada anak? 

Ya, ekonomi dan sekolah jauh jadi kurang ada 

waktu untuk mendidik anak sendiri di rumah, 
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karena kami kerja dari pagi sampai sore, paling 

malam istrahat. 

Apa faktor pendukung ibu dalam memberi 

pendidikan terhadap anak? 

Berusaha bekerja mencukupi kebutuhannya 

terutama makannya, kedua, menabung untuk 

anak bisa sekolah. Dan   maunya anak bisa 

sukses. 

Berapa lama bapak dan ibu bekerja sebagai 

pemulung? 

20 tahunan 

Berapa jauh rumah ibu ini jaraknya dengan 

tumpukan sampah? 

50 M, bisa dilihat dekat aja. 

Pendidikan terakhir ibu dan bapak apa kalau 

boleh tahu? 

Bapaknya tidak sekolah, kalo saya SLTP 

Mungkin, itu saja yang saya tanyakan bu, 

terimakasih banyak atas waktu ibu dan bapak? 

Sama-sama mba. Nanti kesini aja lagi maba. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

(Orang Tua Anak A) 

 

Kode  : CW0T 02 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 08.30 Wita 

Lokasi   : Rumah Bapak A dan Ibu S dan TPA Basirih 

Responden  : Bapak A dan Ibu S 

Pewawancara  : Elmaauliasari 

Deskripsi : 

Pertanyaan  Jawaban  

Assalamualaikum.. 

(Perkenalan dan Tujuan singkat peneliti), 

apakah boleh saya bertanya beberapa hal 

dengan bapak atau ibu? 

Boleh, nak 

Siapakah nama ibu dan bapak Nama ibu Salawiyah dan bapaknya Abrani 

Berapakah jumlah anggota di keluarga bapak 

dan ibu? 

3 ornag, anak hanya ada satu, sedangkan 

satunya keguguran.  

Apakah anak ibu dan bapak bersekolah? Untuk saat ini tidak bersekolah  

Usia berapa anak ibu? 5 tahun 

Bagaimana cara ibu dan bapak memenuhi 

kebutuhan anak-anak ibu? 

Dengan bekerja mengambil sampah sekitar 

gunungan TPA terus dijual  

Adakah fasilitas yang ibu bapak berikan dalam 

menunjang pendidikan anak? Seperti alat 

belajar atau lainnya. 

Tidak ada, tapi biasanya saya mendapatkan 

buku yang masih bagus dan dibawa pulang 

kerumah, begitu juga anak saya biasanya ikut 

sambil cari mainan atau buku-buku yang bisa 

ditulis-tulis. 

Bagaimana minat anak untuk sekolah? Sangat ingin sekolah, tapi kami hanya 

mengusahakan yang terbaik, yang penting kami 

bisa makan. 

Apakah ibu dan bapak sering memberi motivasi 

belajar untuk anak? 

Kadang diwaktu luang saya hanya mengajari 

bahwa jangan nakal, belajar terus biar jadi anak 

pintar. 

Pendidikan apa yang ibu dan bapak berikan 

selama dirumah untuk anak? 

Paling mengajari menulis dan mengaji iqra 

Berapa penghasilan ibu dan bapak perhari? Kurang lebih 30-50 ribu 

Apa faktor penghambat ibu dalam memberi 

layanan pendidikan kepada anak? 

Uang yang tidak cukup mensekolahkan anak, 

sama waktu yang sangat sedikit untuk 

menemani anak dan pengetahuan kami sebagai 

orang tua yang kurang dalam pendidikan 

Apa faktor pendukung ibu dalam memberi 

pendidikan terhadap anak? 

Maunya anak sekolah, pinter dan bisa sukses 

seperti orang-orang 

Berapa jauh rumah ibu ini jaraknya dengan Ada 100 M dan kami biasanya berjalan kaki 
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tumpukan sampah? dari pagi 

Berapa lama bapak dan ibu bekerja sebagai 

pemulung? 

10 tahunan 

Pendidikan terakhir ibu dan bapak apa kalau 

boleh tahu? 

Sama SD tapi kalau ibu tidak sampai selesai 

sekolahnya 

Mungkin, itu saja yang saya tanyakan bu, 

terimakasih banyak atas waktu ibu dan bapak? 

Iya nak sama-sama, makasih banyak juga 

sembakonya nak. Mudahan Allah balas dengan 

banyak kebaikan. 
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CATATAN WAWANCARA 

 

(Orang Tua Anak AZ) 

 

Kode  : CWOT 03 

Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020 

Waktu   : Pukul 07.00 Wita 

Lokasi   : Rumah Bapak AR dan Ibu M 

Responden  : Bapak AR dan Ibu M 

Pewawancara  : Elmaauliasari 

Deskripsi : 

Pertanyaan Jawaban 

Assalamualaikum.. 

(Perkenalan dan Tujuan singkat peneliti), 

apakah boleh saya bertanya beberapa hal 

dengan bapak atau ibu? 

Waalaikummussalam.. 

Silahkan dik, 

Siapakah nama ibu dan bapak Nama ibu megawati dan nama bapak A.Rudi 

Berapakah jumlah anggota di keluarga bapak 

dan ibu? 

3 anggota dik. 

Apakah anak ibu dan bapak bersekolah? Belum sekolah dik. 

Usia berapa anak ibu? Usia 6 tahun 

Bagaimana cara ibu dan bapak memenuhi 

kebutuhan anak-anak ibu? 

Bekeja sebagai pemulung 

Adakah fasilitas yang ibu bapak berikan dalam 

menunjang pendidikan anak? Seperti alat 

belajar atau lainnya. 

Kalau ada rezeki lebih biasanya dibelikan 

pensil warna dan buku. Tapi jika tidak ada, ya 

mencari buku-buku di tumpukan sampah yang 

sering ditemukan dan diberikan ke anak. 

Bagaimana minat anak untuk sekolah? Sangat ingin sekolah, karena melihat orang 

bersekolah. 

Apakah ibu dan bapak sering memberi motivasi 

belajar untuk anak? 

Iya kadang ada jika saya beristirahat dipondok 

sambil mengajari menulis huruf atau angka. 

Bisa juga membaca. 

Pendidikan apa yang ibu dan bapak berikan 

selama dirumah untuk anak? 

Memberikan arahan yang baik untuk anak 

berperilaku  

Berapa penghasilan ibu dan bapak perhari? Kurang lebih 30-50 ribu 

Apa faktor penghambat ibu dalam memberi 

layanan pendidikan kepada anak? 

Yang menghambat hanya keterbatasan untuk 

dapat mensekolahkan anak 

Apa faktor pendukung ibu dalam memberi 

pendidikan terhadap anak? 

Ingin anak bisa sekolah, dan sebagai orang tua 

kami mengusahakan dengan bekerja dan 

menyisihkan uang untuk anak dapat bersekolah. 

Berapa jauh rumah ibu ini jaraknya dengan 

tumpukan sampah? 

100 M kerang lebih 

Berapa lama bapak dan ibu bekerja sebagai 

pemulung? 

7 tahunan 
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Pendidikan terakhir ibu dan bapak apa kalau 

boleh tahu? 

Sama sama lulusan SMP 

Mungkin, itu saja yang saya tanyakan bu, 

terimakasih banyak atas waktu ibu dan bapak? 

Iya dik. Sama sama makasih banyak 

sembakonya. Sudah repot-repot dibawakan. 
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LAMPIRAN V 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI  

 

DOKUMENTASI KETERANGAN 

 

CDF.01 Gunungan sampah TPA Basirih 

 

 

Sampah-sampah ini terkumpul dari seluruh 

wilayah Kota Banjarmasin lalu ditumpuk 

seperti gunung. 

 

CDF.02 Gunungan sampah TPA Basirih 

 

 

Sampah-sampah ini terkumpul dari seluruh 

wilayah Kota Banjarmasin. Dan terlihat ada 

anak yang berada diatas untuk mencari 

sampah. 

 

CDF.03 Bersama Pak Danang kepala TPA 

Basirih 

 

 

Berbincang mengenai sejarah TPA dan 

kawasan pemukiman pemulung yang ada 

disekitar TPA. 

 

CDF.04 Poto Kepala TPA dan Stap 

 

 

 

Berpoto bersama petugas inti TPA, yaitu  

Kepala TPA, Kepala pengawas, dan Oprator 

Administrasi TPA. 
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CDF.05 Kantor TPA Basiirih 

 

 

 

Kantor TPA yang menjadi tempat 

penyimpanan berkas dan bekerja. 

 

CDF.06 Pos Satpam TPA Basirih 

 

 

Menjaga keamanan wilayah TPA Basirih dan 

mengontrol masuknya Truk angkutan sampah. 

 

CDF.07 Tempat penimbangan sampah TPA 

Basirih 

 

 

Sampah yang datang harus melakukan 

penimbangan berat setiap harinya. 

 

 

 

CDF.08Taman TPA Basirih 

 

 

Taman hijau yang selalu dijaga dan dirawat 

oleh petugas kebersihan. 
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CDF.09Petugas yang merawat kebersihan 

taman TPA Basirih 

 

 

Petugas kebersihan yang melakukan 

aktifitasnya. 

 

CDF.010 Alat berat pengaruk sampah 

 

Alat yang mengerok ratakan sampah di 

gundukan. 

 

CDF.011Alat berat pengaruk sampah 

 

 

Alat yang mengerok ratakan sampah di 

gundukan 

 

CDF.012 Mobil pengangkut sampah dengan 

muatan 3 kali lipat truk  
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CDF.013Pembersihan taman TPA Basirih 

 

CDF.014Jalan menuju pemukiman warga 

 

CDF.015 Jalan menuju pemukiman warga 

 

CDF.016 Langgar RT 025 
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CDF.020 Tanaman tomat dan lombok depan 

rumah warga 

 

CDF.021 Anak-anak yang bersepeda di sore 

hari  RT 025 

 

CDF.022 Anak-anak yang bermain disore hari 

RT 025 

 

CDF.023 Madrasah / Taman Pendidikan Al-

Qur’an, tepat anak mengaji 

 

CDF.024 Ruangan Madrasah / Taman 

Pendidikan Al-Qur’an, yang tidak terpakai 

dan dijadadikan tempat bermain  
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CDF.025 Ruang mengaji anak 

 

CDF.026 Anak-anak sedang belajar mengaji 

di RT025 

 

CDF.027 Anak-anak yang bermain 

dibelakang gunungan sampah 

 

CDF.028 Ibu-ibu yang menjaga anak bermain 

dipelataran rumah 

 

CDF.029 Jalan pembatas antara pemukiman 

pemulung dan RT 025 
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CDF.030 Warga yang mencari ikan dengan 

transportasi air 

 

CDF.031 Pekerja petani RT 025 

 

CDF.032 Rumah RT 025 

 

CDF.033Poto bersama pak RT 025 

 

CDF.034Poto bersama Bu RT 025 
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CDF.035Diajak menyusur sungai bersama 

Pak RT 025 

 

CDF.036 Bersama stap pengurus lingkungan 

TPA 

 

CDF.037Mobil sampah yang datang 

 

CDF.038 Pemulung berebut memilah sampah 

yang baru datang di area gundukan sampah 

 

CDF.039 Poto Warung yg ada di TPA Basirih 
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CDF.040Poto rumah warga yang yang ada di 

Gunungan sampah 

 

CDF.041Bersama keluarga yang tinggal 

dilingkungan gundukan sampah dengan anak 

yang kecil 9 bulan  

 

CDF.042Anak usia 1 bulan yang mana 

keluarga ini juga tinggal dilingkungan  

gundukan sampah 

 

CDF.043Pondok peristirahan dan pemilihan 

jenis sampah 
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CDF.044Paman pentol yang berjualan di TPA 

Basirih 

 

CDF.045Anak kecil umur 2 tahun yang duduk 

diatas meja ditumpukan sampah 

 

CDF.046Anak yang istirahat di sofa bekas  

selesai mencari sampah dan bermain 

 

CDF.047Anak yang memungut sampah 

membantu orang tua 

 

CDF.048Anak-anak yang bekerja ikut orang 

tua pada saat libur 
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CDF.049Anak-anak yang ikut orang tua 

bekerja setiap hari 

 

CDF.050 Hasil sampah yang sudah siap dijual 

 

CDF.051Anak usia 1,6 bulan yang ada 

dipemukiman sampah  

 

CDF.052 Jalan menuju gundukan sampah 

 

CDF.053Poto bapak AR dan anaknya AZ 
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CDF.054 AZ yang sedang belajar setelah 

mendapatkan buku digundukan sampah 

 

CDF.055 Poto bersama Ibu M , bunda dari 

AZ dirumahnya 

 

CDF.056  Ibu M di TPA 

 

CDF.057  Rumah ibu M dan bapak AR Yang 

masih mengontrak 

CDF.058 Kondisi rumah ibu M dan bapak AR 
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CDF.059 Bersama ibu S dirumahnya 

 

CDF.060 Bersama ibu S dan keluarga 

 

CDF.061 Rumah kontrakan ibu S 
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CDF.062 Kondisi rumah ibu S 

 

CDF.063 Ibu S sedang bekerja 

 

CDF.064 Membantu ibu S bekerja 

 

CDF.065 Bersama keluarga ibu F 
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CDF.066 Bersama keluarga ibu F 

 

CDF.067 Ibu F yang sedang mengajari 

anaknya sambil menyuapi adik RJ 

 

CDF.068 Samping rumah ibu F 

 

CDF.069 Rumah ibu F sekeluarga  

 

CDF.070 Kondisi rumah ibu F 



 
 

108 
 

 

CDF.071 Ktp ibu F dan bapak  

 

CDF.072 Kartu keluarga ibu F 
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TRANGULASI DATA 
 

No Fokus Penelitian Catatan 

Observasi 

Catatan 

Wawancara 

Catatan 

Dokumentasi 

1 Gambaran Umum 

Tentang Pemenuhan Hak 

Anak dalam Bidang 

Pendidikan 

(CL01), 

(CL02), 

(CL03), 

(CL04), 

(CL05), 

(CL06), 

(CL07). 

(CWKT 01), 

(CWKR 01) 

 

 

 (CDF.36), 

(CDF.37), 

(CDF.38), 

(CDF.39), 

(CDF.40), 

(CDF.41), 

(CDF.42), 

(CDF.43), 

(CDF.44), 

(CDF.45), 

(CDF.46), 

(CDF.47), 

(CDF.48), 

(CDF.49), 

(CDF.50), 

(CDF.51), 

(CDF.52), 

(CDF.53), 

(CDF.54), 

(CDF.55), 

(CDF.56), 

(CDF.57), 

(CDF.58), 

(CDF.59), 

(CDF.60), 

(CDF.61), 

(CDF.62), 

(CDF.63), 

(CDF.64), 

(CDF.65), 

(CDF.66), 

(CDF.67), 

(CDF.68), 

(CDF.69), 

(CDF.70), 

(CDF.71), 

(CDF.72), 

2 Gambaran Umum 

Tentang Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat Pemenuhan 

Hak Anak dalam Bidang 

Pendidikan 

(CL01), 

(CL02), 

(CL03), 

(CL04), 

(CL05), 

(CL06), 

(CL07). 

(CW0T 01), 

(CW0T 02), 

(CW0T 03). 
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LAMPIRAN VI 

 

Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seminar Desain Proposal Skripsi 
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LAMPIRAN VII 

 

Surat Perubahan Judul  
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LAMPIRAN VIII 

 

Surat Riset 
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LAMPIRAN  IX 

 

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian Pemerintah Kota Banjarmasin 
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LAMPIRAN X 

Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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