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ABSTRAK 

 

Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang sudah menjadi permasalahan di setiap 

kota, terutama kota-kota besar seperti Surabaya. Permasalahan yang hadir sebenarnya muncul 

pada anak-anak dalam kelompok usia di bawah umur yang harus merasakan kerasnya hidup di 

jalanan. Mengamen, mengemis, berjualan, hingga tindak kriminal mereka lakukan untuk 

bertahan hidup. Hadirnya rumah singgah adalah salah satu solusi dalam menyelamatkan hidup 

mereka, terutama masa depan mereka. Studi ini memfokuskan pada konstruksi sosial anak 

jalanan terhadap rumah singgah serta bagaimana anak jalanan memaknai kehidupan mereka yang 

baru di rumah singgah. Paradigma yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah paradigma definisi sosial dengan pendekatan kualitatif. Teori yang 

digunakan yaitu teori Konstruksi Sosial yang dikenalkan oleh Peter L. Berger. Informan dalam 

peneltian ini berjumlah tujuh orang anak asuh yang keseluruhannya adalah laki-laki di UPTD 

Kampung Anak Negeri, Surabaya. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah melalui 

metode purposif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan 

partisipasi langsung di lapangan. Hasil yang ditemukan dalam peneltian ini antara lain: 1) anak-

anak asuh di rumah singgah melewati tiga dialektika dalam teori Konstruksi Peter L. Berger 

yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi; 2) faktor yang mendukung dalam proses 

adaptasi yang dijalani oleh anak asuh adalah melalui sosialisasi oleh pembina dan pembimbing, 

didukung oleh peraturan dan kegiatan yang anak asuh lakukan di rumah singgah serta teman-

teman mereka yang juga menjadi anak asuh di dalamnya; 3) terdapat dua konstruksi yang 

dimiliki anak asuh dalam memaknai kehidupannya di rumah singgah, yaitu sebagai kewajiban 

dan sebagai hak bagi mereka.  

 

Kata kunci: anak jalanan, konstruksi sosial, rumah singgah 

 

PENDAHULUAN 

Studi ini mencoba menjelaskan 

tentang bagaimana konstruksi anak-anak 

jalanan dalam memulai kehidupan di 

lingkungan barunya di UPTD Kampung 

Anak Negeri. Studi/penelitian ini didasarkan 

pada teori Peter L. Berger mengenai 

konstruksi sosial, yaitu teori yang berangkat 

dari bagaimana suatu dunia sosial dapat 

terbentuk melalui tiga tahapan yaitu 

internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi. 

Melalui tiga tahapan tersebut, studi ini akan 



 

 

menjelaskan bagaimana konstruksi sosial 

terjadi pada anak jalanan yang memasuki 

dunia barunya, yaitu dari seorang anak 

jalanan yang terbiasa dengan kehidupan di 

jalanan menjadi anak asuh di UPTD 

Kampung Anak Negeri.  

Anak jalanan terbiasa hidup dalam 

lingkungan bebas tanpa pengawasan. 

Kehidupan jalanan yang mereka jalani 

berorientasikan pada pencarian uang untuk 

melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari, 

baik dengan mengemis, menjadi pengamen, 

bahkan terlibat dalam tindak kriminal. 

Tanpa adanya peraturan dan pengawasan 

dari orang tua mereka, kehidupan mereka 

tanpa disadari berada dalam kondisi yang 

memprihatinkan. Masuknya mereka dalam 

rumah singgah yang dalam studi ini adalah 

UPTD Kampung anak Negeri membawa 

perubahan dalam hidup mereka, di mana 

mereka tidak perlu lagi hidup di jalanan dan 

mendapatkan pengawasan penuh setiap 

harinya. Perubahan yang dapat terlihat 

adalah bahwa mereka sudah memulai untuk 

sekolah kembali dan memiliki jadwal yang 

diatur setiap harinya. Tidak hanya 

bersekolah, mereka juga mendapatkan 

pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan 

oleh pengurus UPTD. Segala kegiatan yang 

dilakukan membawa banyak perubahan 

dalam hidup mereka.  

Aspek yang berubah dalam 

kehidupan anak jalanan setelah memasuki 

rumah singgah. Pertama, yaitu orientasi 

masa depan; anak jalanan yang sudah 

memasuki rumah singgah memiliki 

pemahaman bahwa pendidikan adalah hal 

yang akan mengantarkan mereka kepada 

masa depan yang lebih baik daripada 

mengemis atau pun mengamen di jalanan. 

Mereka sudah memiliki minat yang lebih 

terhadap pendidikan dan memiliki minat 

dalam mengembangkan kreativitas mereka. 

Kedua, jadwal sehari-hari mereka tidak lagi 

sebebas dahulu dan tidak lagi tanpa 

pengawasan dan perhatian. Sebelumnya, 



 

 

mereka dapat hidup bebas di jalanan tanpa 

ada jadwal yang harus mereka lakukan. 

Hidup mereka tidak tentu arah dan tidak 

memiliki tujuan yang jelas. Setelah mereka 

memasuki rumah singgah, segala kegiatan 

mereka diatur dan diawasi setiap harinya. 

Keseharian mereka lebih tertata dan 

memiliki tujuan yang jelas. Ketiga, mereka 

yang sebelumnya tidak memiliki 

keterampilan dalam teknologi dan informasi 

(IT), membatik, olahraga dan sebagainya, 

kini memiliki keterampilan yang mampu 

membawa mereka pada keinginan untuk 

berwirausaha setelah keluar dari rumah 

singgah. Keempat, yaitu mental spiritual; 

saat berada di jalanan tanpa adanya 

pembinaan tentang spiritual dan keagamaan, 

anak-anak jalanan tidak memiliki pemikiran 

bahwa ibadah adalah hal yang penting. Saat 

memasuki kehidupan rumah singgah, 

mereka diajarkan bahwa selain pendidikan, 

spiritual adalah hal yang penting untuk 

dijadikan pegangan dalam hidup mereka. 

Oleh karena itu, ibadah menjadi sesuatu 

yang penting dalam hidup mereka. Kelima 

adalah mental perilaku; mereka awalnya 

tidak memiliki orang-orang yang 

mengajarkan mereka cara berperilaku yang 

baik dan sopan terhadap lingkungan hidup 

maupun lingkungan sosial. Setelah mereka 

diajarkan untuk berperilaku baik, saat ini 

mereka mulai menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Hidup dalam suatu lingkungan sosial 

mengharuskan seseorang atau kelompok 

untuk beradaptasi terhadap norma-norma 

dan nilai-nilai yang ada di lingkungan 

sosialnya untuk mencapai tujuan-tujuan 

status (kesuksesan hidup). Dalam konteks 

adaptasi ini, jika seseorang atau sekelompok 

orang tidak dapat beradaptasi dengan baik, 

maka terdapat kemungkinan mereka akan 

dikucilkan dari lingkungan tersebut.  

Terdapat banyak hal yang harus 

dipahami oleh individu dalam beradaptasi 

dan memahami lingkungan sosial yang baru, 



 

 

karena apa yang mereka lakukan dengan 

lingkungannya akan membawa dampak pada 

respons lingkungannya. Bahkan dalam 

beberapa kelompok masyarakat tertentu, 

latar belakang seorang individu yang 

menjadi pendatang baru (terkait keadaan 

sosial-ekonomi dan adat-budaya lingkungan 

tempat tinggalnya dahulu) bisa saja 

dipertanyakan oleh lingkungan sosialnya 

yang baru.  

Sebelum dapat beradaptasi dengan 

lingkungan, seorang individu pada dasarnya 

menerima sosialisasi dan nilai-nilai dari 

lingkungan sosial primernya, yaitu keluarga. 

Peran keluarga adalah suatu hal yang 

penting bagi seorang individu untuk 

mengetahui bagaimana mereka dapat 

memahami nilai dan norma di luar 

lingkungan primernya. Akan tetapi, tidak 

semua manusia memiliki keutuhan dalam 

lingkungan primernya, misalnya seperti 

yang terjadi pada anak jalanan. Menurut 

Bagong Suyanto (2010) dalam bukunya 

mengenai masalah sosial anak, pengertian 

anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, 

marginal, dan teralienasi dari perlakuan 

kasih sayang karena dalam usia relatif dini 

sudah harus berhadapan dengan lingkungan 

kota yang keras, dan bahkan tidak 

bersahabat. Menurut Mohammad Farid 

dalam Bagong Suyanto (2010), tantangan 

kehidupan yang mereka hadapi pada 

umumnya memang berbeda dengan 

kehidupan normatif yang ada di masyarakat. 

Dalam banyak kasus, anak jalanan sering 

hidup dan berkembang di bawah tekanan 

dan stigma atau cap sebagai pengganggu 

ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya 

merupakan konsekuensi logis dari stigma 

dan keterasingan mereka dalam masyarakat. 

Tidak ada yang berpihak kepada mereka dan 

justru perilaku mereka sebenarnya 

mencerminkan cara masyarakat 

memperlakukan mereka serta harapan 

masyarakat terhadap perilaku mereka.  



 

 

Permasalahan anak jalanan 

sebenarnya terletak pada pemenuhan 

kebutuhan mereka sehari-hari yang 

menuntut mereka untuk bekerja di sektor 

informal seperti mengemis, mengamen, 

mencari barang bekas, hingga bahkan 

terlibat dalam tindakan kriminal seperti 

merampok dan mencuri. Tidak hanya itu, 

anak jalanan juga kehilangan masa kanak-

kanaknya karena terus berorientasi pada 

pencarian uang demi memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Mereka pun kehilangan hak 

dalam menerima pendidikan yang layak, 

bahkan cenderung putus sekolah karena 

menghabiskan waktunya untuk mencari 

uang di jalanan kota. Selain itu, 

sesungguhnya ada banyak faktor yang 

menyebabkan anak-anak terjerumus dalam 

kehidupan di jalanan, seperti kesulitan 

keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, 

ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, 

dan masalah khusus menyangkut hubungan 

anak dengan orang tua. Kombinasi dari 

faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-

anak agar berinisiatif mencari nafkah atau 

hidup mandiri di jalanan. Kadang kala 

pengaruh teman atau kerabat juga ikut 

menentukan keputusan untuk hidup di 

jalanan.
1
 

Terfokus pada permasalahan anak 

jalanan di Surabaya, pemerintah menyadari 

bahwa sebagai salah satu kota yang 

berkembang pesat di Jawa Timur, 

ketertarikan dalam pencarian celah 

pekerjaan juga akan terus meningkat 

termasuk bertambahnya anak jalanan di 

Surabaya. Dengan permasalahan yang juga 

berdampak pada kota Surabaya, pemerintah 

dengan dinas sosial Surabaya akhirnya 

membentuk tempat untuk merehabilitasi dan 

memberikan tempat yang layak bagi anak 

jalanan di Surabaya untuk mendapatkan 

tempat tinggal serta pengawasan dari 

pengasuh dan pendidikan di dalam UPTD 

Kampung Anak Negeri.  
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Dinas Sosial Kota Surabaya 

berupaya menanggulangi permasalahan 

kesejahteraan sosial anak dengan 

membentuk sebuah LKSA dengan nama 

Pusat Rehabilitasi Anak atau yang kini lebih 

dikenal dengan nama Unit Pelaksaan Teknis 

Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial 

Nomor 467/436. 6. 15/2009 tentang 

Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pondok Sosial Anak Wonorejo atau 

Kampung Anak Negeri, LKSA ini didirikan 

pada tanggal 4 Januari 2009. UPTD 

Kampung Anak Negeri memiliki tugas 

pokok melaksanakan pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi anak yang 

memiliki masalah sosial di Kota Surabaya. 

Menurut peraturan walikota Surabaya, 

Kampung Anak Negeri adalah tempat 

diselenggarakannya pembinaan, 

pengembangan dan pelayanan anak 

penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(Dinas Sosial Kota Surabaya, 2009).  

Berdasarkan data dinas sosial 

Surabaya, masalah anak jalanan adalah 

masalah yang termasuk dalam permasalahan 

kota yang sulit ditanggulangi. Menjawab 

permasalahan tersebut, pemerintah kota 

Surabaya mendirikan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas sosial (UPTD) Kampung Anak Negeri 

yang berlokasi di Jalan Wonorejo Raya No. 

130. UPTD Kampung Anak Negeri 

memegang tanggung jawab dalam 

kesejahteraan anak yang memiliki 

permasalahan sosial. Berkaitan dengan tugas 

tersebut, UPTD Kampung Anak Negeri 

menganut sistem panti, yaitu penempatan 

anak-anak di dalam asrama yang sudah 

disediakan oleh pemerintah. Anak-anak 

yang berada dalam pengawasan UPTD 

Kampung Anak Negeri berasal dari hasil 

razia di jalan sekitar Surabaya.  

Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 

sasaran UPTD Kampung Anak Negeri 

adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun 



 

 

yang termasuk anak terlantar, anak jalanan, 

dan anak nakal. Jumlah anak asuh yang 

berada di UPTD adalah sebanyak 32 orang 

anak yang mencakup usia SD hingga SMP. 

Harapan pemerintah maupun pengurus 

UPTD terhadap anak-anak asuh tidak lain 

adalah peningkatan keimanan, 

mengembangkan sikap disiplin dan 

tanggung jawab, pengendalian emosi, serta 

penguasaan ilmu dan keterampilan sesuai 

dengan kemampuan diri. Program pelayanan 

kesejahteraan yang diberikan oleh UPTD 

Kampung Anak Negeri meliputi pemenuhan 

kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan 

sandang, pemenuhan kebutuhan papan, 

kebutuhan mental spiritual, kebutuhan 

bimbingan mental dan perilaku, kebutuhan 

bimbingan minat keterampilan, dan 

kebutuhan minat dan intelektual.  

Model pembelajaran di UPTD 

disesuaikan dengan minat, keterampilan, dan 

intelektual dari anak asuh yang menjadi 

tanggung jawab mereka. Hal ini juga terkait 

dengan program pelayanan yang ditawarkan 

oleh UPTD Kampung Anak Negeri kepada 

anak-anak asuhnya, bahwa pada dasarnya 

model pembelajaran disesuaikan dengan 

mereka. Terdapat empat tahap yang 

diberikan oleh UPTD Kampung Anak 

Negeri dalam penyesuaian model 

pembelajaran kepada anak asuh mereka. 

Tahap pertama adalah penelaahan masalah 

dari anak asuh. Pada tahap ini, terdapat 

konseling yang berkaitan dengan masalah 

yang dihadapi oleh anak asuh. Tahap kedua 

adalah orientasi, yaitu penyesuaian anak 

asuh terhadap lingkungan barunya di sekitar 

UPTD. Tahap ketiga adalah intervensi, yaitu 

tahapan lebih lanjut terkait dengan 

pembinaan yang cocok untuk anak asuh. 

Terakhir, yaitu tahap keempat yang disebut 

terminating, tahap ketika anak asuh sudah 

dikelompokkan pada pembinaan yang sesuai 

dengan mereka. Terdapat dua kelompok 

pembinaan, yaitu kelompok anak-anak yang 

melanjutkan sekolah formal serta kelompok 



 

 

anak-anak yang mengikuti tes keterampilan 

yang sesuai dengan bakatnya.  

Dalam proses pembinaan yang 

diberikan, terkadang terdapat kendala dalam 

pelaksanaannya, terutama pada anak-anak 

asuh baru. Kendala yang muncul beragam, 

mulai dari pelanggaran peraturan yang ada 

hingga kasus anak yang melarikan diri dari 

pengawasan UPTD Kampung Anak Negeri. 

Para pengasuh maupun pengawas sudah 

terbiasa dengan hal tersebut, mengingat latar 

belakang dari anak-anak dalam UPTD 

Kampung Anak Negeri berbeda-beda. 

Masalah yang mereka miliki pun beragam 

sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda 

dalam menangani tingkah laku mereka.  

Melihat sekilas gambaran kehidupan 

dan peraturan yang terdapat di dalam UPTD 

Kampung Anak Negeri, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai 

Konstruksi anak-anak jalanan terhadap 

rumah singgah setelah menjadi bagian dari 

UPTD Kampung Anak Negeri. Sebelumnya, 

telah diketahui bahwa anak-anak jalanan 

telah terbiasa menjalani kehidupan yang 

bebas dan berorientasi untuk mencari uang, 

sedangkan keadaan yang berbeda ditemukan 

pada UPTD Kampung Anak Negeri, di 

mana anak-anak jalanan dibatasi oleh 

beragam peraturan yang cukup ketat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti 

hendak melihat gambaran konstruksi anak-

anak jalanan terhadap kehidupan mereka 

yang baru tersebut serta bagaimana kini 

mereka menjalani kehidupan di dalam 

lingkungan yang baru.  

Menurut Peter L. Berger, teori 

konstruksi sosial (sosial construction) 

merupakan teori sosiologi kontemporer yang 

berpijak pada sosiologi pengetahuan 

(Sociology of Knowledge). Dalam teori ini 

terkandung pemahaman bahwa kenyataan 

dibangun secara sosial dan merupakan 

produksi dari manusia itu sendiri, serta 

kenyataan dan pengetahuan merupakan dua 

istilah kunci untuk memahaminya. 



 

 

Kenyataan adalah suatu kualitas yang 

terdapat dalam fenomena-fenomena yang 

diakui memiliki keberadaannya (being) 

sendiri sehingga tidak tergantung kepada 

kehendak manusia; sedangkan pengetahuan 

adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena 

itu nyata (real) dan memiliki karakteristik 

yang spesifik.
2
 

Kehidupan yang dijalani oleh manusia 

dalam kesehariannya merupakan hasil dari 

apa yang dipikirkan oleh manusia itu 

sendiri. Dalam pemikiran Berger, manusia 

menciptakan kehidupannya melalui 

pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya 

telah dimiliki dan diproyeksikan dalam 

bentuk tindakan-tindakan yang sesuai 

dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah objektivasi dari proses-

proses (dan makna-makna) subjektif di 

mana dunia akal-sehat intersubjektif 

dibentuk. Dalam proses objektivasi, Berger 

                                                           
2
Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang 

Sosiologi Pengetahuan hal: 1 

dan Luckmann menekankan adanya 

kesadaran, dan kesadaran itu selalu 

intensional karena ia selalu terarah pada 

objek. Dasar kesadaran (esensi) memang 

tidak pernah dapat disadari, karena manusia 

hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu 

(fenomena); baik menyangkut kenyataan 

fisik lahiriah maupun kenyataan subjektif 

batiniah, seperti halnya manusia yang juga 

memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan 

sehari-harinya sebagaimana yang 

dipersepsikan olehnya.  

Bagi Berger dan Luckmann, 

kenyataan hidup sehari-hari adalah 

kenyataan yang tertib dan tertata. 

Fenomena-fenomenanya seperti sudah 

tersusun sejak semula dalam bentuk pola-

pola yang tidak tergantung kepada 

pemahaman seseorang. Kenyataan hidup 

sehari-hari tampak sudah diobjektivasi, 

sudah dibentuk oleh suatu tatanan objek-

objek sejak sebelum seseorang hadir. Dalam 

hal ini, bahasa yang digunakan dalam 



 

 

kehidupan sehari-hari terus-menerus, 

dipakai sebagai sarana objektivasi yang 

membuat tatanan menjadi bermakna.
3
 

Bagi Berger dan Luckmann, 

Masyarakat merupakan kenyataan objektif, 

dan sekaligus kenyataan subjektif. Sebagai 

kenyataan objektif, individu berada di luar 

diri manusia dan berhadap-hadapan 

dengannya; sedangkan sebagai kenyataan 

subjektif, individu berada di dalam 

masyarakat sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan. Individu adalah pembentuk 

masyarakat; dan masyarakat adalah 

pembentuk individu. Maka dari itu, 

kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan 

tunggal, yaitu kenyataan objektif dan 

sekaligus subjektif. Adapun Berger dan 

Luckmann menyatakan bahwa hubungan 

antara manusia dengan lingkungannya 

bercirikan keterbukaan dunia sehingga 

memungkinkan manusia melakukan 

berbagai aktivitas. Adanya keterhubungan 
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manusia dengan lingkungannya seperti itu 

menyebabkan seorang manusia 

mengembangkan dirinya bukan berdasarkan 

naluri tetapi melalui banyak macam kegiatan 

terus-menerus dengan banyak variasi. Maka 

dari itu, dalam mengembangkan dirinya, 

manusia tidak hanya berhubungan secara 

timbal balik dengan lingkungan tertentu 

tetapi juga dengan tatanan sosial dan budaya 

yang spesifik, yang dihubungkan memalui 

perantara orang-orang berpengaruh 

(significant-others). Perkembangan manusia 

sejak kecil hingga dewasa memang sangat 

ditentukan secara sosial.
4
 

Proses dialektika dikenal terbagi 

menjadi eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Proses sosial eksternalisasi 

adalah suatu pencurahan kedirian manusia 

secara terus-menerus ke dalam dunia, baik 

dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. 

Eksternalisasi merupakan suatu keharusan 

antropologis; keberadaan manusia tidak 
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Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Tahun XXI, 
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mungkin berlangsung dalam suatu 

lingkungan interioritas yang tertutup dan 

tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-

menerus mencurahkan kediriannya dalam 

aktivitas. Keharusan antropologis berakar 

dalam kelengkapan dengan lingkungannya. 
5
 

Dalam proses sosial momen 

objektivasi, Berger menyatakan bahwa 

masyarakat adalah produk manusia yang 

berakar pada fenomena eksternalisasi. 

Produk manusia (termasuk dunianya 

sendiri), kemudian berada di luar dirinya, 

menghadapkan produk-produk sebagai 

faktisitas yang ada di luar dirinya. Meskipun 

semua produk kebudayaan berasal dari 

(berakar dalam) kesadaran manusia, namun 

produk bukan serta-merta dapat diserap 

kembali begitu saja ke dalam kesadaran. 

Kebudayaan berada di luar subjektivitas 

manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia 

yang diproduksi manusia memperoleh sifat 

objektif. Semua aktivitas manusia yang 
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terjadi dalam eksternalisasi menurut Berger 

dan Luckmann dapat mengalami proses 

pembiasaan yang kemudian mengalami 

pelembagaan. Proses dengan produk-produk 

aktivitas manusia yang dieksternalisasi 

memperoleh sifat objektivasi. Jadi, 

objektivasi berarti disandangnya produk-

produk aktivitas (baik fisik maupun mental), 

suatu realitas yang berhadapan dengan 

produsennya semula, dalam bentuk 

kefaktaan yang bersifat eksternal. Dunia 

sosial yang telah memperoleh sifat objektif 

tetap tidak dapat dilepaskan dari status 

ontologisnya, dari aktivitas manusia yang 

menghasilkannya. 
6
 Keseluruhan deskripsi 

tersebut menyangkut masyarakat yang 

dipahami sebagai kenyataan objektif. 

Namun, dalam waktu yang bersamaan juga, 

masyarakat dipahami sebagai kenyataan 

subjektif. Ini terjadi dalam momen 

internalisasi, yang dilakukan dalam bentuk 

sosialisasi primer dan sekunder.  
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Dalam proses sosial momen 

internalisasi, masyarakat dipahami juga 

sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan 

melalui internalisasi. Internalisasi adalah 

suatu pemahaman atau penafsiran individu 

secara langsung atas peristiwa objektif 

sebagai pengungkapan makna. Berger dan 

Luckmann menyatakan bahwa dalam 

internalisasi, individu mengidentifikasi diri 

dengan berbagai lembaga sosial atau 

organisasi sosial di mana individu menjadi 

anggotanya. Internalisasi merupakan 

peresapan kembali realitas oleh manusia dan 

bagaimana mereka mentransfomasikannya 

kembali dari struktur-struktur dunia objektif 

ke dalam struktur-struktur kesadaran 

subjektif. 
7
 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

adalah suatu metode penelitian yang 
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menggambarkan semua data atau keadaan 

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, 

dan lain-lain) kemudian dianalisis dan 

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang 

sedang berlangsung pada saat ini untuk 

kemudian dicari pemecahan masalahnya 

(Widi, 2010:84). Penelitian deskriptif 

dilakukan dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

fakta-fakta mengenai populasi secara 

sistematis dan akurat. Dalam penelitian 

deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian 

disajikan apa adanya (Kuntjojo, 2009:42). 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan 

data yang telah diperoleh dengan cara 

menggambarkan realita secara menyeluruh 

sehingga dapat memberikan gambaran 

mengenai proses penerimaan anak jalanan 

yang telah diasuh di UPTD Kampung Anak 

Negeri.  

Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara semiterstruktur. Metode 

wawancara semiterstruktur merupakan 



 

 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan lebih terbuka berdasarkan pendapat 

subjek penelitian mengenai fenomena yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara dan 

melakukan wawancara mendalam (in-depth 

interview) yang digunakan sebagai panduan 

dalam memperoleh data di lapangan.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menentukan informan dengan metode 

purposif. Penarikan informan secara 

purposif merupakan cara penarikan 

informan yang dilakukan dengan memilih 

subjek berdasarkan kriteria spesifik yang 

ditetapkan peneliti (Kuntjojo, 2009: 32). 

Ciri-ciri yang ditetapkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah anak-anak yang sudah 

berada cukup lama di UPTD Kampung 

Anak Negeri, yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun. 

Berikut adalah daftar informan yang 

didapatkan oleh peneliti dalam penelitian 

ini.  

Setelah semua data terkumpul, akan 

dilakukan analisis data dengan 

mengelompokkan data dari hasil wawancara 

mendalam. Pengelompokan disesuaikan 

dengan item pertanyaan yang telah dibuat 

untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Analisis data dapat pula 

menggunakan data sekunder yang sejenis, 

baik dari jurnal maupun skripsi dari 

penelitian lain untuk mendukung penelitian 

ini. Menurut Creswell dalam Research 

Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif 

dan Mixed (2010:276–284) terdapat 

langkah-langkah dalam analisis data, antara 

lain: 

a. Mengolah dan mempersiapkan 

data untuk dianalisis.  

b. Membaca keseluruhan data. 

c. Menganalisis lebih detail dengan 

mengkoding data.  

d. Menerapkan proses koding untuk 

mendeskripsikan setting, subyek, 



 

 

kategori dan tema yang akan 

dianalisis. 

e. Menyajikan kembali deskripsi 

dan tema dalam narasi atau 

laporan secara kualitatif dengan 

menerapkan pendekatan naratif 

dalam menyampaikan hasil 

analisis yang meliputi kronologi 

peristiwa, tema tertentu, 

atauketerhubungan antar tema. 

Dalam penelitian kualitatif, dapat 

digunakan pula media visual 

berupa gambar dan tabel untuk 

membantu menyajikan 

pembahasan. Setelah data 

terkumpul dan telah 

dikategorisasikan, data kemudian 

akan ditampilkan dalam bentuk 

kutipan dengan narasi agar lebih 

mudah dipahami.  

f. Interpretasi atau pemaknaan data. 

Intepretasi dalam penelitian 

kualitatif dapat berupa banyak 

hal yang dapat diadaptasikan 

untuk jenis rancangan yang 

berbeda dan dapat bersifat 

pribadi, berbasis penelitian 

maupun tindakan. Dalam hal ini, 

ketika temuan data telah selesai 

dijabarkan dalam bentuk kutipan 

dan telah dinarasikan, hasil 

temuan data tersebut kemudian 

dapat diinterpetasikan dan 

dimaknai dengan dasar teori yang 

sesuai dengan fokus penelitian 

yang telah ditentukan.  

 

HASIL PENELITIAN 

Dialektika Ekternalisasi 

Pada dialektika eksternalisasi, dapat 

diketahui bahwa manusia melakukan 

pencurahan diri terhadap dunianya secara 

terus-menerus. Eksternalisasi sangatlah 

penting bagi kehidupan manusia, karena di 

dalamnya manusia melakukan adaptasi 

terhadap lingkungan sosio-kulturalnya. 



 

 

Menurut Peter L. Berger tentang peranan 

sosiologi, pengetahuan yang terletak pada 

teori ini mampu menjelaskan tentang 

kenyataan dan pengetahuan sehingga dapat 

dipahami bahwa kehidupan masyarakat 

terbentuk melalui proses terus-menerus dan 

berdialektika. Dalam konteks anak-anak 

jalanan yang berada di rumah singgah, 

dengan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baru yaitu berada dalam rumah singgah, 

mereka melakukan adaptasi di dalamnya. Di 

dalam rumah singgah terdapat interaksi 

terus-menerus antara anak-anak asuh dengan 

individu lain yang juga menjadi komponen 

dalam kehidupan di rumah singgah.  

Dalam tahap ini, peran dari individu 

lain juga berpengaruh dalam kehidupan 

anak-anak asuh tersebut. Diketahui pula 

bahwa pada tahap ini anak-anak asuh masih 

memiliki dua realitas dalam hidup mereka, 

yaitu realitas kehidupan mereka sebelum 

tinggal di rumah singgah, di mana mereka 

bebas melakukan apa pun yang mereka 

inginkan dalam hidup mereka tanpa adanya 

pengawasan dan bimbingan, serta realitas 

kedua yang merupakan realitas baru di mana 

mereka memulai hidup di rumah singgah. 

Peran pembina dan pembimbing, peran 

peraturan, serta peran dari anak-anak asuh 

lain yang ada di rumah singgah membuat 

mereka akhirnya mengenali realitas objektif 

kehidupan baru mereka di rumah singgah. 

Sementara ketika mereka merasa kesulitan 

dan merasa bahwa hidup dalam rumah 

singgah amatlah berat, saat itulah terdapat 

realitas subjektif yang telah terbentuk 

sebelum mereka tinggal di luar rumah 

singgah.  

Anak-anak asuh tersebut mengalami 

proses eksternalisasi karena mereka 

berusaha untuk beradaptasi dengan 

lingkungan tempat tinggalnya yang baru dan 

berusaha untuk mengikuti proses yang 

dilakukan di rumah singgah. Hal ini 

dilakukan agar mereka bisa membaur 

dengan lingkungan baru, sebab mereka 



 

 

masih harus memikirkan kehidupan mereka 

ke depannya. Mereka pun berpikir bahwa 

kehidupan mereka di rumah singgah dapat 

membawa kebaikan dalam kehidupan 

mereka.  

 

Dialektika Objektivasi 

Diketahui bahwa pada tahap 

objektivasi, masyarakat atau dalam 

penelitian ini adalah anak-anak asuh 

mengalami masa yang sulit sebelum mereka 

akhirnya dapat beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru. Dalam proses 

adaptasi yang terjadi, anak-anak asuh di 

rumah singgah akhirnya menemukan alasan 

dan memilih untuk tetap tinggal di rumah 

singgah. Hal ini terjadi dalam tiga momen 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 

Dalam momen objektivasi, anak-anak mulai 

memilih untuk tinggal dan memulai 

kehidupan mereka di rumah singgah. Proses 

objektivasi menekankan pada adanya 

kesadaran dalam diri anak-anak asuh. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku 

yang dilakukan oleh anak-anak asuh adalah 

hasil dari objektivasi yang dilakukan dengan 

memperhatikan atau dengan melakukan 

interaksi langsung dengan lingkungannya.  

 

Dialektika Internalisasi 

Pada tahap internalisasi, individu 

sudah memiliki keterikatan dengan 

kehidupan mereka yang baru. Penerimaan 

pun terjadi dalam diri mereka dan mereka 

mampu menjalani kehidupan yang baru di 

rumah singgah. Mereka telah menganggap 

bahwa kehidupan di rumah singgah adalah 

kenyataan subjektif dalam diri mereka. 

Keberadaan mereka pun diakui oleh 

lingkungan sekitarnya, bahwa mereka saat 

ini bukan lagi merupakan anak jalanan, 

melainkan menjadi anak asuh di rumah 

singgah yang dibina dan dibimbing dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Anak-anak jalanan yang telah 

melewati 3 moment dialektika menghasilkan 



 

 

konstruksi anak jalanan terhadap rumah 

singgah. Konstruksi sosial yang terlihat 

adalah anak-anak menganggap apa yang 

mereka terima di rumah singgah adalah hak 

dan kewajiban. Bagi informan DYT dan 

BTG kehidupannya di rumah singgah adalah 

sebagai kewajiban bagi mereka, karena 

mereka berpikir bahwa selama mereka 

tinggal di rumah singgah mereka harus 

menghasilkan prestasi dan harus produktif 

setiap harinya. sementara bagi informan 

BLD, JHN, HDR, YSF, dan LKM 

kehidupannya di rumah singgah adalah 

sebagai hak bagi mereka yang tidak mereka 

dapatkan sebelum mereka masuk rumah 

singgah. Kehidupan yang mereka terima di 

rumah singgah dianggapnya sebagai solusi 

atas permasalahan yang mereka alami 

sebelum tinggal di rumah singgah.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini menemukan bahwa 

beberapa penyebab informan 

memutuskan untuk menjadi anak 

jalanan berkaitan dengan 

permasalahan ekonomi, keluarga, 

perceraian orang tua, kekerasan 

dalam rumah tangga, dan 

perasaan tidak diterima oleh 

lingkungan keluarganya. 

2. Dalam penelitian ini, melalui 

Teori Peter L. Berger tentang 

konstruksi sosial, dapat diketahui 

bahwa dalam proses adaptasi 

yang dilakukan oleh anak jalanan 

di rumah singgah, terdapat 

beberapa faktor yang mendorong 

anak jalanan mampu menerima 

kehidupan baru mereka yaitu 

peran pembina, pembimbing, 

peraturan, kegiatan serta anak-

anak yang juga tinggal bersama 

di sana. Sejumlah faktor tersebut 



 

 

membuat anak jalanan mampu 

beradaptasi dengan baik. 

3. Dalam penelitian ini, melalui 

Teori Peter L. Berger tentang 

konstruksi sosial, dapat diketahui 

bahwa anak-anak yang 

memutuskan untuk tetap tinggal 

di rumah singgah masih memiliki 

keinginan untuk keluar dari 

rumah singgah apabila mereka 

masih memiliki harapan tentang 

keluarga, seperti yang dirasakan 

oleh informan BLD dan DYT. 

Bagi mereka yang berkeinginan 

untuk tetap tinggal, kehidupan 

yang mereka dapatkan di rumah 

singgah adalah suatu hal yang 

harus disyukuri dan mereka 

merasa cukup akan kehidupan 

yang mereka dapatkan saat ini. 

4. Dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

konstruksi tentang kehidupan 

yang diterima oleh anak jalanan 

di rumah singgah. Konstruksi 

pertama adalah, kehidupan 

mereka dilihat sebagai suatu 

kewajiban yang secara tidak 

langsung menyatakan bahwa 

keberadaan mereka di rumah 

singgah haruslah produktif dan 

mereka harus selalu menuruti 

peraturan yang ada. Konstruksi 

lainnya yaitu bahwa kehidupan 

yang mereka dapatkan di dalam 

rumah singgah adalah bagian dari 

hak mereka. Mereka yang 

berpikir bahwa kehidupan di 

rumah singgah adalah hak 

merasa bahwa adanya rumah 

singgah adalah solusi atas 

permasalahan yang mereka 

dapatkan sebelum tinggal di 

rumah singgah.  

Saran 



 

 

1. Penelitian ini diharapkan mampu 

membawa masyarakat pada 

kesadaran bahwa permasalahan 

anak jalanan dapat terjadi di 

mana saja. Oleh karena itu, 

masyarakat dapat memberikan 

perhatian lebih kepada anak-anak 

yang diketahui memiliki masalah 

keluarga.  

2. Penelitian-penelitian berikutnya 

yang mengangkat tema tentang 

anak jalanan di rumah singgah 

dapat membahas lebih mendalam 

mengenai pendidikan yang 

diterima oleh anak jalanan 

selama mereka tinggal di 

rumahsinggah.  

3. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memicu pemerintah 

maupun lembaga-lembaga yang 

ingin mendirikan rumah singgah 

untuk memberikan fasilitas yang 

lebih lengkap bagi anak-anak 

jalanan yang tinggal di rumah 

singgah, misalnya seperti ruang 

khusus untuk belajar dan 

fasilitas-fasilitas lainnya yang 

berkaitan dengan peningkatan 

minat dan bakat anak jalanan. Di 

samping itu, tenaga pekerja di 

rumah singgah juga harus 

diperhitungkan dan disesuaikan 

dengan kebutuh ananak-anak di 

rumah singgah.  
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