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ABSTRAK

Komunitas Save Street Child Surabaya (SSCS) merupakan komunitas 
yang muncul akibat dari keperdulian dan keprihatinan terhadap kondisi anak 
jalanan yang tidak memiliki waktu untuk bermain, belajar seperti selayaknya 
anak-anak seumurannya yang telah mendapatkan pendidikan yang layak dan 
waktu bermain yang cukup. Fenomena tentang kegiatan sosial yang dilakukan 
oleh para relawan terutama pada komunitas Save Street Child Surabaya yang 
melakukan kegiatan mengajar, dimana pengajar dalam komunitas Save Street 
Child tersebut melakukan tindakan sosial dengan ikhlas dan tanpa pamrih, dan 
kenyataannya setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan reward seperti gaji 
dari hasil kerja kerasnya selama ini, realitasnya dalam komunitas Save Street 
Child Surabaya para pengajar tidak mendapatkan reward dari setiap kegiatan 
mengajar anak jalanan. Maka fokus penelitian yang akan coba dikaji dalam 
penelitian ini yaitu : Apakah makna mengajar bagi para pengajar dalam komunitas 
Save Street Child Surabaya.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut maka digunakan teori 
fenomenologi Alfred Schutz. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Lokasi 
penelitian dilakukan di kawasan Jembatan Merah Plaza (JMP) dikarenakan lokasi 
tersebut tempat awal komunitas mengadakan kegiatan belajar mengajar dan 
informan penelitian dipilih secara pusposive dengan mengambil lima informan 
yang terdiri dari ketua komunitas SSCS, ketua bidang pendidikan, koordinator 
pengajar wilayah Jembatan Merah Plaza (JMP) dan dua orang pengajar .

Hasil dari penelitian ini bahwa tiap-tiap informan memiliki pendapat yang 
berbeda-beda mengenai makna mengajar anak jalanan dalam komunitas Save 
Street Child Surabaya. Makna mengajar anak jalanan dapat dibedakan melalui 
latar belakang informan, sebagai mahasiswa yang memberikan makna mengajar 
anak jalanan merupakan kegiatan berbagi dan merupakan kegiatan mengisi waktu 
luang. Sedangkan sebagai guru maupun orang yang sudah memiliki pekerjaan 
memaknai mengajar anak jalanan merupakan ibadah dan juga kegiatan yang dapat 
memberikan memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan dan juga 
kepuasan yang didapatkan oleh diri sendirii dengan melihat kemajuan yang 
dialami oleh anak jalanan.
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