
ABSTRAK 

Ahmad Syafe'i: Peranan Yayasan Bahtera Dalam Mengubah Perilaku 
Keagamaan Islam Pada Anak Jalanan 

 
Yayasan Bahtera merupakan suatu wadah atau lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) yang khusus menangani orang-orang marginal di Kota Bandung. Yang salah 
satu tujuannya adalah memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi 
pekerjaan sosial terhadap anak jalanan, masyarakat marginal  dengan cara membantu, 
menyantuni dan membimbing kearah perkembangan pribadi yang baik  sesuai dengan 
ajaran islam serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka kelak akan 
menjadi muslim yang berkepribadian serta berkehidupan yang layak dan penuh 
tanggungjawab baik terhadap dirinya, bangsa dan agama. Dan diharapkan anak-anak 
tersebut dapat menjadi generasi muda yang akan datang yang bisa diandalkan 
kedepannya baik itu dari segi rohani maupun dan keahlian agama dan untuk kebaikan 
moral.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Peranan Yayasan 
Bahtera dalam Mengubah Perilaku Keagamaan Islam Pada anak jalanan?.Bagaimana 
Hasil yang Dicapai Yayasan Bahtera dalam Mengubah Perilaku Keagamaan Islam 
Pada anak jalanan?.Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Yayasan Bahtera dalam 
Mengubah Perilaku Keagamaan Islam Pada anak jalanan? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Peranan 
Yayasan Bahtera Dalam Mengubah Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak 
Jalanan.Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh Yayasan Bahtera dalam Mengubah 
Perilaku Keagaman Islam Pada Anak Jalanan. Untuk mengetahui Faktor pendukung 
dan penghambat dalam Mengubah Perilaku Keagamaan Islam Pada Anak Jalanan. 
Penelitian ini beranjak dari dari teori-teori umum yang di ambil dari teori sosiologi, 
psikologi dan lain sebagainya, yaitu terutama yang berhubungan dengan peranan dan 
perubahan perilaku.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
metode kualitatif. Metode ini dipandang cocok untuk meneliti masalah penelitian, 
Karena memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala 
tertentu pada masyarakat, dan analisis dari suatu peristiwa yang terjadi dilakukan 
dengan metode kualitatif Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan angket. Objek penelitian ini adalah anak 
jalanan dengan jumlah sampel(46) anak anak jalanan. 
 Hasil penelitian yang diperoleh secara garis besar Peranan Yayasan Bahtera 
cukup berpengaruh dalam perubahan perilaku keagamaan anak jalanan. Adapun 
metode yang digunakan dalam mencapai tujuan adalah dengan pendampingan, anak-
anak jalanan dibagi kedalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok mempunyai 
pendamping yang senantiasa memantau perkembangan anak-anak jalanan.. Faktor 
penunjang adanya sarana dan fasilitas yang memadai,orang yang peduli, penghambat  
kurangnya dana, kurangnya minat belajar dan kurangnya SDM.  



 
 


