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Abstrak 

 
Kota Yogyakarta  telah lama dikenal sebagai kota budaya ,kota  pendidikan 

dan daerah tujuan wisata, di Indonesia.  Salah satu daya tarik bagi wisatawan asing 

maupun wisatawan Nusantara untuk berkunjung ke Yogyakarta adalah kawasan 

Malioboro, yang dikenal sebagai “ Shopping Stret “ bagi para wisatawan. Bagian sisi 

lain dari gemerlapan Kawasan Malioboro di Yogyakarta adalah keberadaan anak 

jalanan,  para pengamen jalanan, tukang semir sepatu dan  para pengemis ” kecil ” 

di perempatan lampu merah. Pemberdayakan anak jalanan tidak cukup hanya 

diberikan stimulan berupa uang dan makan yang cukup, tetapi harus diberikan ” 

kail ” untuk meningkatkani kemampuan ketrampilannya. Salah satu bentuk 

kemampuan ketrampilan yang perlu di berikan kepada anak jalanan adalah 

pengoperasian dan penggunaan  komputer dalam bentuk  pendidikan informal.   

Metode penelitian pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan-

pendekatan kelompok dan CBE (Community Based Education) , merupakan 

pendidikan berbasis masyarakat serta strategi pembelajaran partisipatif dan 

kolaboratif (participative and collaborative learning strategy). Pelaksanaan  

pembelajaran komputer kepada anak jalanan  kawasan Malioboro Yogyakarta 

tidak dilaksanakan di “ Rumah Singgah “ anak – jalanan , tetapi akan dilaksnakan  

di Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 

Penelitian telah dilaksanakan selama sepuluh (10) hari, diikuti 10 orang 

peserta. Pelaksanaan pelatihan satu kali tatap muka selama 2 jam, setiap peserta 

diberi uang saku Rp 25.000/perhari, sebagai pengganti transport. Hasil pelatihan 

telah berjalan dengan baik, berupa hasil cetakan printer tugas naskah tulisan dan 

pembuatan  tabel dari setiiap peserta pelatihan. 
 

 
 

 
 

Key Word  : Anak jalanan, ketrampilant, komputer 
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  PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Permasalahan 

Kota Yogyakarta  telah lama dikenal sebagai kota budaya ,kota  pendidikan dan daerah 

tujuan wisata, di Indonesia.  Salah satu daya tarik bagi wisatawan asing maupun 

wisatawan Nusantara untuk berkunjung ke Yogyakarta adalah kawasan Malioboro, yang 

dikenal sebagai “ Shopping Stret “ bagi para wisatawan . Kegiatan spesifik yang ada 

disepanjang jalan Malioboro, meliputi : penjualan souvenir/ cenderamata, baju batik, 

manik-manik,  asesories  hiasan, kerainan kulit, logam , wayang golek dan kulit. Selain 

itu disepanjang jalan Malioboro dikenal dengan penjualan makanan “ lesehan “ dan 

kereta dorong , para pengamen jalanan  , penyemir sepatu dan kegiatan  sektor Informal  

lainnya . 

Bagian sisi lain dari gemerlapan Kawasan Malioboro di Yogyakarta adalah keberadaan 

anak jalanan,  para pengamen jalanan, tukang semir sepatu dan  para pengemis ” kecil ” 

di perempatan lampu merah. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri , berusia antara 5 sampai 

dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya 

kebanyakan kusam dan pakaian  tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Data dari Depsos,  

mengungkapkan, 150.000 anak jalanan di berbagai kota besar di Indonesia bekerja dan 

hidup di jalan-jalan. (Richardo Cappelo, 2007). Anak jalanan adalah anak yang 

terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari 

oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, mereka perlu diberdayakan 

melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan 

hukum, partisipasi politik, serta pendidikan luar sekolah. Anak jalanan, pada hakikatnya, 

adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Untuk 

pemberdayaan anak jalanan tidak cukup hanya diberikan stimulus materi, tetapi yang 

paling penting adalah diberikan hak untuk memperoleh ” akses ” bagi perubahan  

kehidupan. Kehidupan anak jalanan dapat dirubah dan dirintis apabila mereka dapat 

memperoleh  pendidikan ketrampilan minimal yang dapat meningkatkan ” harga diri ” 

dan ” martabat ”  anak jalanan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah 
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satu bentuk ”:pencitra-an ” masyarakat, yang mempunyai dampak bagi peningkatan ” 

martabat ” dan ” harga diri ’ . Salah satu perangkat yang paling sederhana pada era 

teknologi indormasi dan komunikasi adalah komputer. Dan saat ini komputer  bukan 

merupakan barang yang mewah dan merupakan teknologi yang mudah di operasikan dan  

sangat akrab dengan kehidupan manusia. Pengenalan program  komputer yang paling 

sederhana adalah program Ms-Word, merupakan tekonologi dasar  program komputer , 

yang merupakan ketrampilan menulis dan menggambar simbol-simbol sederhana dengan 

komputer.  

   Pemberdayakan anak jalanan tidak cukup hanya diberikan stimulan berupa uang 

dan makan yang cukup, tetapi harus diberikan ” kail ” untuk meningkatkani kemampuan 

ketrampilannya.  Salah satu bentuk kemampuan ketrampilan yang perlu di berikan 

kepada anak jalanan adalah pengoperasian dan penggunaan  komputer dalam bentuk  

pendidikan informal.   

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah bentuk pengembangan dari IKIP 

Yogyakarta. Sebagai bentuk pengembangan dari IKIP Yogyakarta menjadi UNY tetap 

mengedepankan visi kependidikan, namun sebagai pendukung visi utama itu UNY juga 

mengembangkan program-program non- kependidikan. Tugas pokok  dari Universitas 

Negeri Yogyakarta (UNY) adalah melaksanakan amanat Tri Darma Perguruan Tinggi, 

berupa, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Untuk menunjang kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat, Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik UNY,  merencanakan 

program pendidikan ketrampilan bagi pemberdayaan  anak jalanan di Malioboro- 

Yogyakarta.  Pendidikan berupa pelatihan  ketrampilan penggunaan  komputer program 

Ms-Word.  Program ini merupakan salah satu bukti nyata implementasi Tri Darma 

Perguruan Tinggi. dari Universitas Negeri Yogyakarta.(UNY) bagi masyarakat  

B. Roadmap penelitian  

 Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh M.. Ishaq (2000) , adalah sebagai berikut  

Ada tiga ketegori kegiatan anak jalanan, yakni : (1) mencari kepuasan; (2) mengais 

nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat 

mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, 
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stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan. Pendidikan luar sekolah yang sesuai adalah 

dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah "rumah 

singgah" dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu : anak jalanan dilayani 

di rumah singgah, sedangkan anak rentan ke jalan dan orang dewasa dilayani dalam 

wadah PKBM.  Program pendidikan yang terselenggara itu, antara lain, dapat berupa : 

Kejar Usaha; Kejar Paket A (setara SD); Kejar Paket B (setara SLTP); bimbingan belajar; 

Diktagama (pendidikan watak dan dialog keagamaan); Latorma (pelatihan olahraga dan 

bermain); Sinata (sinauwisata); Lasentif (pelatihan seni dan kreativitas); Kelompok 

Bermain; Kampanye KHA (Konvensi Hak Anak-anak); FBR (forum berbagi rasa); dan 

pelatihan Taruna Mandiri . Materi pembelajarannya mencakup : agama dan 

kewarganegaraan; membaca, menulis dan berhitung, hidup bermasyarakat, kreativitas 

dan wirausaha. (M.Ishaq,2000 :371), Lebih jauh, Kindervatter (1979 : 13) mendefinisikan 

pemberdayaan atau empowering sebagai 

 "people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political 

forces in order to improve their standing in society “ 

 Penelitian yang akan dilakukan adalah merrubah dan merintis kehidupan anak 

jalanan agar dapat memperoleh  pendidikan ketrampilan minimal yang dapat 

meningkatkan ” harga diri ” , ” percaya diri ” dan ” martabatnya ”.  Teknologi 

informasi dan komunikasi merupakan salah satu bentuk ”:pencitra-an ” masyarakat, 

yang mempunyai dampak bagi peningkatan ” martabat ” dan ” harga diri ’ . 

Berdasarkan pertimbangan tersebut akan dilakukan penelitian  tentang pembelajaran 

komputer bagi anak jalanan di Malioboro Yogyakarta  Diharapkan model perintisan yang  

telah dilakukan ini dapat digeneralisir pada daerah lain dalam program pemberdayaan 

anak jalanan..  

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diajukan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimakah proses pembelajaran pengenalan komputer dan  melatih ketrampilan 

penggunan komputer program Ms-Word untuk anak jalanan di Malioboro, Yogyakarta ? 
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D.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari kegiatan  ini adalah sebagai berikut : 

Tujuan yang paling utama dari pemberdayaan masayarakat ini adalah mengenalkan 

komputer dan memberikan materi pembelajaran dan pelatihan penggunaan  komputer 

program Ms-Word kepada anak jalanan di Malioboro , Yogyakarta 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

a) Kemampuan anak jalanan di Malioboro, Yogyakarta mengenal dan mengoperasikan 

pengunaan komputer program Ms-Word,  diharapkan dapat meningkatkan rasa 

percaya diri  

b) Meningkatnya rasa percaya diri anak jalanan di Malioboro, Yogyakarta akan 

menumbuhkan motivasi untuk mengaplikasikan kemampuan ketrampilan penggunaan  

komputer program Ms-Word dapat  bekerja pada bidang kerja lain, mencari lapangan 

kerja  atau wirausaha 

PEMBAHASAN 

A. Anak Jalanan  

  Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di 

tempat-tempat umum. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : berusia antara 5 

sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya 

kebanyakan kusam dan pakaian  tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Anak jalanan 

merupakan fenomena perkotaan yang kompleks dan terus meningkat kuantitas dan 

kualitasnya. Fenomena permasalahan tersebut disebabkan berbagai faktor terkait seperti 

peradigma pembangunan yang sentralistik ditambah dengan nuansa reformasi serta 

mencuatnya konsep HAM, gaya hidup individualist materialisiik, konsumeristik serta 

kebijakan pemerintah yang tidak saling sinergi dan tidak berkoodinasi antar departemen. 

Kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar. Anak 

jalanan merupakan fenomena kola besar di mana saja Semakin cepat perkembangan sebuah 

kota semakin cepat pula peningkatan jumlah anak jalanan. 
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B.  Pemberdayaan Anak Jalanan  

 Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian 

dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayan Barat utamanya Eropa. Secara 

umum pemberdayaan keluarga dipahami sebagai usaha menciptakan  gabungan dari aspek 

kekuasaan distributif maupun generatif sehingga keluarga memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsinya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “People Centered, participatory, 

empowering and sustainable” (Chamber, 1995, dalam Kartasasmita, 1996). 

C. Laboratorium  Komputer Sekolah Anak Jalanan 

 Laboratorium Komputer Sekolah Anak Jalanan , yang berlokasi di komplek Taman 

Ismail Marzuki (TIM) - Jakarta Pusat , kini menjadi salah satu aktifitas yang open source., 

Laboratorium Komputer Sekolah Anak Jalanan , yang disingkat dengan Laboratorium SAJ 

yang merupakan salah satu unit pendidikan di bawah manajemen Sekolah Anak Jalanan 

(SAJ) secara umum, kini menjadi "milik bersama" komunitas telematika Indonesia, untuk 

dikembangkan dan diasuh bersama.  Tentu saja, dengan konsep open source tersebut, 

diharapkan setiap contoh manajemen, contoh modul pembelajaran, contoh mekanisme 

perekrutran relawan dan siswa, dapat di copy-paste secara bebas oleh siapapun dan dari 

manapun. Sehingga, akan dapat muncul laboratorium SAJ di daerah lain dengan 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal. 

 h ttp://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/pap, 

D.  Metode Penelitian  

Metode penelitian pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan-pendekatan 

kelompok dan CBE (Community Based Education) , merupakan pendidikan berbasis 

masyarakat serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif (participative and 

collaborative learning strategy). 

 

 

 

http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/pap
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1. Lokasi Penelitian : 

Lokas i pene lit ian ada lah d i kawasan Maliobo ro  –  Yogyakar ta  yang 

berjarak lebih kurang 5 km.  dari   Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan Perencanaan,  

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)   

2.  Subyek Penelitian : 

Kriteria sasaran program ini adalah sebagai berikut : 

a) Program ini, di utamakan bagi anak jalanan di Malioboro, Yogyakarta pada 

kelompok usia SMP, SMA dan mereka di usia pra-remaja.  

b) Apabila kapasitas memungkinkan,  dapat pula diikuti oleh  anak-anak yang rentan 

menjadi anak jalanan, anak putus sekolah, anak dari keluarga kurang mampu, di 

lingkungan sekitar Malioboro, Yogyakarta 

3.  Obyek Penelitian : 

 Pelatihan komputer Program Ms-Word bagi anak jalanan di Malioboro, Yogyakarta 

E.  Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan  pembelajaran komputer kepada anak jalanan  kawasan Malioboro 

Yogyakarta tidak dilaksanakan di “ Rumah Singgah “ anak – jalanan , tetapi akan 

dilaksnakan  di Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY).. Membawa mereka di lingkungan kampus merupakan salah satu usaha untuk 

memberikan  motivasi  dan meningkatkan “ harga diri “ dan rasa “ percaya diri 

Metode pelatihan adalah sebagai berikut : 

1   Metode Ceramah  

  Dalam metode ceramah ini akan diberikan teori tentang pengenalan 

komponen komputer dan fitur-fitur komputer program MS-Word.  

Memberikan motivasi dan manfaat untuk berlajar komputer, dengan 

memberikan contoh bidang pekerjaan yang mungkin dapat diraih oleh peserta 

pelatihan.  

2.  Metode Demonstrasi 

Dalam metode demonstrasi ini intruktur akan memberikan contoh-contoh 

tentang komponen dan vitur-vitur komputer program Ms-Word. Memberikan 
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contoh-contoh pengoperasian vitur komputer dan  printer memberikan contoh 

hasil produk dengan komputer, berupa naskah tulisan dan gambar-gambar  

3.  Metode Latihan Praktek 

Dalam metode latihan praktek ini para peserta pelatihan diberi tugas untuk    

membuat  dan atau menyalin tulisan atau naskah dari majalah atau koran yang 

ditulis dalam komputer program Ms-Word. Kemudian  kasil naskah dalam 

program komputer di cetak atau di print. Untuk mengembangkan motivasi dan 

ketrampilan peserta di berikan tugas untuk membuat tulisan, puisi dan atau 

gambar sederhana dengan komputer.  

4.  Rancangan Evaluasi 

Prestasi belajar dan keberhasilan program dievaluasi dengan tahapan self-

evaluation berikut : (1) penetapan tujuan belajar; (2) perumusan kriteria 

keberhasilan belajar; (3) pemantauan kegiatan belajar; serta (4) penetapan 

prestasi belajar dan keberhasilan program. Hasil evaluasi itu diungkapkan 

pada akhir masing-masing kegiatan melalui laporan tertulis dalam bentuk 

hasil penyuntingan naskah dalam komputer dan hasil cetakan naskah dalam 

printer.. Rancangan evaluasi pelatihan akan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut  

5. Evaluasi selama proses pelatihan  

Evaluasi materi teori dilakukan dengan test dan responsi ,  untuk 

materi praktek dilakukan dengan menilai dan mengukur hasil dari 

pengoperasian komputer program Ms-Word yang dibuat oleh masing-masing 

peserta. Hasil produk pelatihan berupa cetakan atau print sebuah  tulisan, 

puisi, gambar sederhana , narasi kutipan dari majalah, koran yang di tulis 

kembali dengan komputer.program Ms-Word.  

6. Evaluasi pasca pelatihan 

Evaluasi pasca pelatihan akan dilakukan  dengan monitoring secara 

berkala tentang minat dan motivasi para peserta latihan untuk 

mengaplikasikan hasil pelatihan komputer program Ms-Word pada pekerjaan 

dan atau proses mencari pekerjaan   
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F. Materi Pembelajaran Komputer  

Sistimatika penelitian  dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1. Sistimatika Penelitian 

Pelaksanaan pelatihan  adalah sebagai berikut : 

1. Waktu pelaksanaan  20  – 29  Oktober 2009 

2.  Peserta pelatihan  10 orang 

3.  Satu kali tatap muka selama 2 jam 

4.  Peserta pelatihan diberi uang saku Rp 25.000 / orang 

5.  Setelah pelatihan akan memperoleh sertifikat 

Selanjutnya tahapan pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi latar belakang peserta pelatihan  

2. Pembelajaran teori  dan pengenalan  komputer  

3. Pengenalan fitur-fitur  penggunaan komputer dan printer 

4. Mengopersaikan  Fitur-Fitur  komputer program Ms- Word 

PELATIHAN 

KOMPUTER 

UNTUK ANAK 

JALANAN DI 

MALIOBORO 

YOGYAKARTA 

Pengenalan 
Komputer 
dan Printer 

Motivasi 
Belajar  dan 
bidang kerja 

dengan 
ketrampilan 

komputer 

Penguasaan 
Ketrampilan  

Program 

Ms-Word 

Teori Program 
Komputer  
Ms- Word 
Teori   penggunaan 

printer 

Praktek Penggunaan 
Komputer program 
MS-Word 
Praktek cetak naskah  

dengan printer 

Hasil  Pelatihan 
Komputer 
program Ms-Word 
untuk anak jalanan 
di Malioboro, 
Yogyakarta 

 

 

EVALUASI 
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5. Mengopersaikan printer / mencetak  naskah  komputer 

6. Pembelajaran aplikasi internet 

7. Pemberian tugas , meliputi 

a) Menulis naskah tentang Malioboro 

b) Membuat  tabel 

 

Gambar, 2.  Penjelasan Pelatihan 

 

Gambar, 3. Peserta  Pelatihan 
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Gambar, 4. Penjelasan InstrukturPelatihan 

 

KESIMPULAN   

 

1. Pemberdayakan anak jalanan tidak cukup hanya diberikan stimulan berupa uang 

dan makan yang cukup, tetapi harus diberikan ” kail ” untuk meningkatkani 

kemampuan ketrampilan. 

2. Salah satu bentuk kemampuan ketrampilan yang perlu di berikan kepada anak 

jalanan adalah pengoperasian dan penggunaan  komputer dalam bentuk  

pendidikan informal 

3. Hasil pelatihan telah berjalan dengan baik, berupa hasil cetakan printer tugas 

naskah tulisan dan pembuatan  tabel dari setiiap peserta pelatihan. 
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