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Fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar 

lokalisasi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan 

psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya. Selain itu mereka 

juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama 

bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur 

tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. 

Penelitian ini bermaksud mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak 

anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaaan pemenuhan hak-hak anak di 

lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras 

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan : 1) Pemenuhan hak-hak anak di 

lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan 

pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan : a) Hak 

anak dalam pengasuhan dapat dikatakan bahwa orang tua memberikan perhatian 

extra dalam hal mengasuh anak; b) Hak anak untuk bersosial yakni bergaul 

dengan masyarakat dan bermain dengan teman sebayanya sangat terbatasi, 

kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya dirumah, dengan alasan yang 

sangat mendasar adalah lingkungan sekitar lokalisasi; c) Hak anak mendapatkan 

pendidikan dalam hal ini semua orang tua selalu memberikan yang terbaik buat 

anak-anaknya dalam hal pendidikan, karena pendidikan bagi setiap individu 

merupakan modal awal untuk dapat meneruskan keberlangsungan hidup anak.  

2) Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di  lingkungan keluarga 

sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. Orang tua 

berperan penting dalam hal merawat dan melindungi anak-anak agar tidak 

terpengaruh oleh dampak lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dengan 

ekonomi yang cukup orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan anak. Adanya 

sarana pendidikan, seorang anak dapat menggali ilmu, baik ilmu umum maupun 

agama. Adapun hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, karena 

lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap perkembangan 

anak, seperti anak-anak sering berbicara kotor. 

 


