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 BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan 

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan berusia 

antara 5 sampai dengan 18 tahun, berkegiatan atau berkeliaran di jalanan, 

penampilan cenderung kusam dan pakaian  tidak terurus, mobilitasnya tinggi 

(Dinsos, 2005). Estimasi dari UNICEF (2003) menyebutkan ada sekurangnya 

sekitar 100 juta anak jalanan di seluruh dunia. Jumlah anak jalanan di Indonesia 

sebesar 232.984 jiwa. Jumlah tersebut menurut  Pusat Data dan Informasi 

Kementrian Sosial (2008) cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2007 

sebanyak 104.000 anak dan tahun 2006 sebanyak 144.000. Sedangkan jumlah 

anak jalanan di Jawa Timur sendiri pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 7.261 

jiwa, dimana sekitar 5.000 anak diantaranya berada di kota Surabaya menurut 

Indrawan (2012) dalam Maharani (2012). 

Anak jalanan sendiri dikelompokkan menjadi dua yaitu: anak jalanan “full 

time” dan anak jalanan “part time”. Menurut McAlpine (2007) dan UNICEF 

(1986) dalam McAlpine, dkk. (2009) anak jalanan ''full-time'' mengacu pada anak-

anak tunawisma yang hidup dan bekerja penuh waktu di jalan dan memiliki sangat 

sedikit atau tidak ada kontak teratur dengan keluarga mereka, sedangkan anak 

jalanan “part time” adalah orang-orang muda yang masih tinggal bersama 

keluarga, tapi melaksanakan pekerjaan dan kegiatan lainnya di jalan selama lebih 
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dari setiap hari (McAlpine dkk, 2009). Seyogyanya anak pada usia 10-17 tahun  

masih menikmati dunia bermain dan sekolah. Akan tetapi, fenomena yang terjadi 

sebaliknya,  anak terpaksa bekerja dan hidup di jalanan karena situasi dan kondisi 

tertentu. Orangtua pun terpaksa merelakan anaknya untuk membantu mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

Anak-anak yang bekerja di jalan memiliki jumlah jam kerja yang 

bervariasi. Jumlah jam kerja yang dihasilkan dalam seminggu mulai dari kurang 

15 jam per minggu hingga lebih atau sama dengan 35 jam per minggu. Berikut ini 

diperoleh data anak-anak yang bekerja menurut jam kerjanya: 

Tabel 1.1 
Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang  Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja 

Seminggu Terakhir 2003, 2006 dan 2009 
 

Usia Tahun <15 jam 15-28 jam 29-34 jam ≥15 jam 
10-14 
tahun 

2003 23,84 58,74 7,88 29,54 
2006 25,78 31,65 8,37 34,20 
2009 41,08 35,22 8,73 14,97 

15-17 
tahun 

2003 10,03 29,49 12,32 48,17 
2006 8,37 26,23 8,80 56,60 
2009 19,49 31,79 16,17 32,56 

Sumber: BPS RI- Susenas 2003, 2006, 2009 

Penyebab anak turun ke jalan diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh 

Gracey (2002), McCreery (2001), Panter-Brick (2002), Rudenberg.dkk (2001), 

Van Acker dkk (1999) dalam Kate McAlpine ,dkk., (2009) bahwa penyebab anak-

anak bermigrasi untuk hidup di jalanan dan jauh dari keluarga mereka disebabkan 

oleh kemiskinan, kelaparan, keluarga dan lingkungan, kekerasan, pembubaran 

keluarga, dan struktur masyarakat tradisional yang mendukung. Hal ini juga 

menyebabkan proporsi global penduduk perkotaan meningkat secara dramatis dari 

29% (732 juta) pada 1950 menjadi 49% (3,2 miliar) pada tahun 2005, dengan 
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perkiraan bahwa hal itu bisa naik setinggi 60% (4,9 miliar) pada tahun 2030 

(McAlpine, dkk, 2009).  Hal ini dapat diperkirakan akan menambah permasalahan 

sosial khususnya di daerah perkotaan. Masalah terkait dengan kesejahteraan anak 

juga salah satu diantaranya.   

Permasalahan anak yang berkaitan dengan kurang/tidak terpenuhinya 

kebutuhan anak secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial 

disebut anak terlantar (UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistika 

disebutkan bahwa rata-rata pendidikan pada anak telantar pada tahun 2006 pada 

usia 7-17 tahun diketahui yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 9,05%, masih 

sekolah 61,89% dan tidak sekolah sebesar 29,06%. Pada tahun 2009 persentase ini 

menurun pada anak yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 8,99%, tidak 

sekolah sebesar 24,96% dan masih sekolah 66,05%. Angka partisipasi sekolah 

yang cenderung naik ini  disebutkan bahwa adanya program wajib belajar 9 tahun 

dari pemerintah serta adanya BOS (BPS RI, Susenas modul 2003,2006,2009). 

Meskipun angka partisipasi sekolah cenderung naik, akan tetapi jumlah absolut di 

lapangan mengenai anak yang tidak mengenyam pendidikan masih cukup tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Sosial yang bekerjasama 

dengan Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa alasan yang melatarbelakangi 

anak telantar tidak sekolah (baik tidak sekolah/belum sekolah/tidak sekolah lagi) 

karena tidak adanya biaya, alasan lainnya bekerja/mencari nafkah, tidak suka atau 

malu, sekolah jauh, serta alasan lain seperti mengurus rumah tangga, merasa 

pendidikan cukup, cacat, dan merasa tidak diterima. Oleh karena itu, perlu 
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diadakannya upaya untuk mengatasi anak yang bermasalah dengan sekolahnya. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan siswa SD/MI dan 

SMP/MTs agar tidak putus sekolah diantaranya: sosialisasi kepada masyarakat 

akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, memberikan motivasi kepada siswa 

bahwa mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan tidak putus asa, memberikan 

dukungan beasiswa untuk keperluan sekolahnya, melakukan pendekatan budaya 

agar anak tidak terkendala budaya setempat dalam menyelesaikan pendidikannya 

(Depdiknas, 2003). 

Empat hal tersebut perlu diperhatikan dalam  upaya menekan siswa putus 

sekolah. Selain menekan angka siswa putus sekolah diperlukan juga usaha dalam 

peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar (Depdiknas, 2003). Usaha 

dalam peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar ini juga dilakukan 

oleh salah satu komunitas pemerhati pendidikan anak marjinal dan anak jalanan 

yaitu Save Street Child Surabaya. Komunitas Save Street Child Surabaya 

terbentuk atas kepeduliannya  terhadap anak-anak jalanan dan anak marjinal. Save 

Street Child  Surabaya berbasis kesukarelaan dan digerakkan oleh sebagian besar 

mahasiswa dan juga orang-orang yang telah bekerja. Berikut keterangan lebih 

lanjut mengenai Save Street Child Surabaya dari website resminya: 

“Save Street Child adalah gerakan komunitas yang mengaktualisasikan 
kepedulian kepada anak-anak jalanan dan marjinal. Komunitas ini 
dibentuk sejak tanggal 23 Mei 2011 di Jakarta secara independen. Seiring 
dengan ke-eksistensian gerakan komunitas Save Street Child, akhirnya  
komunitas ini pun semakin melebar di tiap-tiap daerah, sehingga mampu 
menjadikannya sebagai komunitas berjejaring. Desentralisasi gerakan ini 
membuat tiap daerah utuh otonominya untuk melakukan kegiatan-
kegiatan konkrit. Sampai detik ini, komunitas Save Street Child sudah 
melebar di 18 kota, yakni: Jakarta (Koordinator Pusat), Surabaya, 
Makasar, Medan, Bandung, Yogyakarta, Depok, Manado, Padang, Blitar, 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL... UMI FITRIATI N.



5 

Malang, Semarang dan sebagainya. Selain itu, tujuan dasar Save Street 
Child Surabaya dibentuk adalah semangat kepedulian terhadap kaum 
minoritas yang dikemas dalam tindakan nyata. Selain menyebarkan 
kepedulian dan semangat berbagi, komunitas ini juga sebagai wadah 
informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan dan 
marjinal di Surabaya” 
 

 Sedangkan cita-cita dari Save Street Child Surabaya  didirikan dapat 

diketahui dari pernyataan sebagai berikut: 

“Terwujudnya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat anak 
bangsa yang agung dan berbudi luhur, merupakan puncak cita-cita Save 
Street Child Surabaya”.  

 
Pengejawantahan dari cita-cita tersebut dinyatakan dalam bentuk usaha yang 

dilakukan oleh komunitas Save Street Child Surabaya. Usaha-usaha yang telah 

dilakukan oleh Save Street Child Surabaya berbentuk kegiatan-kegiatan yang 

mengupayakan kesejahteraan bagi adik-adik binaan. Kegiatan yang dilakukan 

berupa jumat sehat, belajar bersama dan juga kegiatan pengembangan diri lainnya. 

Kegiatan belajar bersama dan beasiswa anak merdeka merupakan salah satu usaha 

yang dilakukan oleh Save Street Child Surabaya untuk mendukung pendidikan 

merupakan salah satu bentuk dari dukungan sosial yaitu dukungan maateri 

(tangible assistance). Selain belajar bersama dan pemberian beasiswa merdeka, 

terdapat pula kontrol yang dilakukan oleh pengajar keren melalui peninjauan 

raport sekolah mereka serta diskusi-diskusi ringan yang mengarah pada 

konseling. 

Selain itu, pengajar keren juga dijadikan sebagai fasilitator dalam 

mendukung perkembangan adik-adik binaan. Pengajar keren sendiri merupakan 

keren sebutan bagi orang yang mengajar dalam komunitas Save Street Child 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL... UMI FITRIATI N.



6 

Surabaya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan salah salah satu pengajar 

keren: 

“kalau disini yang ngajar kebanyakan mahasiswa mbak ada juga yang 
kerja. Kita sih nggak pernah maksa adik-adiknya tapi kita lebih membuat 
untuk bagaimana adik-adiknya tertarik belajar dengan kita dan 
termotivasi buat sekolah, soalnya ada anak yang malu di sekolah karena 
ketahuan jualan koran, ada juga yang cuek, yang putus sekolah juga ada 
(Wawancara dengan Pengajar Keren pada tanggal 8 Oktober 2014).” 

 
Pernyataan tersebut menggambarkan anak-anak jalanan membutuhkan 

sosok yang dapat dijadikan panutan dan juga pendukung pada perilaku baiknya 

dalam memandang sekolah maupun pendidikan itu sendiri. Faktor lingkungan 

memang seringkali berpengaruh banyak terhadap pola pikir seseorang. Terlahir 

atau berada pada lingkungan dengan kepedulian pendidikan yang rendah kerap 

kali menjadi ancaman bagi anak-anak untuk tidak bisa lepas dari dunia jalanan. 

Berikut ini kutipan wawancara penulis dengan pengajar  keren mengenai 

pandangan tentang pendidikan: 

“Orangtua mereka nggak sekolah, kadang mereka kepikiran ‘aku nggak 
sekolah sekalian aja’. Kebanyakan mereka nggak percaya sama cita-cita 
mbak. Pandangan mereka kosong pada masa depan. Kadang mereka 
sudah kami beri arahan, diberi fasilitas, gitu juga masih susah diaturnya 
mbak. Belum lagi kalau ada anak yang punya mindset, hidup di jalan 
lebih enak, banyak uang. Ngapain sekolah kalau nggak sekolah juga bisa 
dapat uang (wawancara dengan Pengajar Keren pada tanggal 31 Maret 
2015).” 
  

Selain itu,  keadaan di sekolah juga memiliki pengaruh terhadap perilaku 

anak dalam memandang sekolah. Pandangan mereka terhadap sekolah terkait 

dengan pencapaian kepuasan sekolah yang dirasakannya. Kepuasan sekolah siswa 

berhubungan dengan persepsi pengalaman akademik dan hubungan dengan 

pendidik dan rekan-rekan (Suldo, dkk., 2009, Suldo, dkk., 2006 dalam Adrianne, 
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dkk.,  2007).  Wawancara yang dilakukan pada tanggal  22 September 2015 juga 

dijumpai satu kasus dimana anak tidak puas terhadap kondisi di sekolah. Berikut 

ini kutipan wawancaranya dengan salah satu anak di komunitas ini: 

“Guru di sekolah ada yang enak dan ada yang nggak enak mbak, kadang 
sering jam kosong, aku nggak suka mbak. Kalau temen-temenku yang 
nggak enak iku yang pilih-pilih mbak, males aku mbak malihan mending 
aku main sama anak yang lain. Aku pulang jualan gini malem mbak, 
sinaune kalau pagi gitu, kalau ada PR banyak dari sekolah rasane aku 
pengen bolos mbak (Wawancara dengan anggota Save Street Child 
Surabaya pada tanggal 22 September 2015).” 

 
Hasil wawancara tersebut jelas nampak bahwa hubungan anak tidak cukup baik 

dengan guru dan temannya. Ada ketidakpuasan yang dirasakan dalam kualitasnya 

dengan hubungan dengan orang di lingkungan sekolahnya.  

 Kajian dalam psikologi yang dapat menggambarkan hal ini dapat diketahui 

dari dukungan sosial. Malecki&Demaray (2002) dalam Adrienne, dkk. (2007)  

mendefinisikan dukungan sosial sebagai persepsi individu dari dukungan umum 

atau perilaku yang mendukung orang dalam jaringan sosial mereka, yang 

meningkatkan fungsi dan atau mungkin penyangga mereka dari hasil yang 

merugikan. Sehubungan dengan kepuasan anak-anak dengan sekolah, dukungan 

sosial telah berulang kali terbukti memiliki efek positif pada tingkat kepuasan 

sekolah siswa, termasuk dukungan orangtua, dukungan sebaya dan terutama 

dukungan guru. Selain itu, dukungan sosial juga diartikan sebagai informasi 

verbal atau nonverbal, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh 

orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosial. 

 Dukungan sosial yang baik berkaitan dengan keyakinan yang baik yang 

dimiliki seseorang. Kajian mengenai keyakinan ini dalam psikologi biasa disebut 
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self efficacy. Self efficacy yang tinggi menurut Bandura  dalam Alwisol (2009) 

akan membangun kemampuan melalui usaha mereka secara terus menerus, 

sedangkan self efficacy rendah akan menghambat dan memperlambat 

perkembangan dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan seseorang. 

 Melihat pentingnya peran dukungan sosial dan self efficacy pada diri 

seseorang. Penulis ingin mengetahui kaitannya dengan ranah pendidikan pada 

anak jalanan. Dimana pendidikan telah disebutkan sebelumnya memiliki peranan 

yang sangat penting. Kajian mengenai pendidikan erat kaitannya dengan sekolah. 

Kualitas kehidupan sekolah dapat dijadikan indikator apakah seseorang merasa 

memiliki kepuasan atau kekecewaan terhadap sekolah. Kajian mengenai sekolah 

pada penelitian ini nantinya kita sebut dengan kepuasan sekolah. 

  Kepuasan sekolah atau kepuasan sekolah menurut  Mihaela, dkk., (2012) 

merupakan penilaian kognitif kualitas kehidupan sekolah termasuk beberapa 

komponen yang bertujuan untuk empat arah tindakan yaitu: hubungan siswa 

dengan rekan-rekan mereka, hubungan dengan guru mereka, hubungan dengan 

proses belajar-mengajar dan hubungan dengan kinerja sekolah mereka. Kualitas 

kehidupan sekolah berkaitan erat dengan sistem pendidikan dan oleh karena itu 

untuk sistem belajar mengajar, sekolah wajib mengidentifikasi kebutuhan siswa 

dan harapan siswa. 

Adrienne, dkk. (2007) meneliti  mengenai hubungan antara kepuasan 

sekolah, dukungan sosial dan masalah perilaku pada remaja. Asosiasi sederhana 

ditemukan antara kepuasan sekolah dan variabel demografis gender, ras, usia, dan 

tingkat kelas. Dukungan dari guru, orang tua, dan teman sekelas berkontribusi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL... UMI FITRIATI N.



9 

unik untuk tingkat kepuasan sekolah. Sedangkan untuk dukungan guru 

memberikan kontribusi paling unik. Kepuasan sekolah dimediasi dengan 

hubungan antara dukungan sosial dan internalisasi dan eksternalisasi perilaku. 

Implikasi penelitian ini dibahas saran untuk intervensi pengembangan yang 

berfokus pada peningkatan dukungan bagi remaja dalam upaya untuk 

meningkatkan kepuasan sekolah dan mengurangi masalah perilaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leonard, dkk (2000) meneliti mengenai 

masalah absensi siswa SMP. Hasil penelitian menyajikan studi tentang 

kemungkinan hubungan antara kualitas kehidupan sekolah dan absensi di Primary 

Schools atau SMP. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang kuat antara 

persepsi siswa mengenai kualitas kehidupan sekolah dan absensi siswa. Implikasi 

dari hasil ini kemudian dibahas termasuk pentingnya hubungan teman sebaya 

yang positif dan kurikulum yang menarik dan menyenangkan dalam memastikan 

siswa memiliki kualitas kehidupan sekolah yang tinggi. Siswa yang memiliki 

kualitas kehidupan sekolah yang tinggi menunjukkan rendah pada tingkat absensi, 

sedangkan siswa yang memiliki kualitas kehidupan sekolah yang rendah 

menunjukkan tinggi pada tingkat absensi. Kualitas kehidupan sekolah ini 

selanjutnya disebut sebagai prediktor pada tingkat kepuasaan siswa terhadap 

sekolah.  

 Penelitian lainnya mengenai kepuasan sekolah dilakukan oleh  Bonny, dkk., 

(2000), Creemers&Reezigt (2003) dalam Smões, dkk., (2010). Penelitian 

menunjukkan siswa yang tidak suka sekolah adalah mereka yang paling mungkin 

untuk  memiliki prestasi akademis yang lebih rendah dan akibatnya gagal dan 
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berada pada risiko terbesar putus. Dalam lingkup ini, beberapa penulis melangkah 

lebih jauh dan mengeksplorasi faktor moderator dari hubungan, seperti aset 

sekolah, kepedulian, harapan yang tinggi dan partisipasi yang bermakna. Perasaan 

memiliki sekolah dan ikatan dengan guru dan murid, kehidupan partisipatif di 

sekolah, serta persepsi keamanan di sekolah merupakan faktor yang relevan untuk 

kesejahteraan, kepuasan sekolah dan peningkatan keberhasilan akademis. 

Kepuasan sekolah juga berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik. 

Remaja yang menyukai sekolah memiliki skor lebih tinggi pada prestasi 

akademik. Dalam arah yang sama, efek memiliki prestasi sekolah akan memiliki 

kepuasan di sekolah. Data penelitian mengacu pada kinerja yang baik yang 

menunjukkan bahwa remaja yang memiliki skor lebih tinggi pada kepuasan 

sekolah relatif dengan yang mengacu rata-rata atau di bawah pencapaian rata-rata 

(Smões, dkk, 2010). 

Penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sivandani, dkk., (2013) 

juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial 

maupun self efficacy dengan academic achievement dan kepuasan sekolah. 

Penelitian dilakukan pada siswa perempuan pada tingkat SMP.  

Hasil dari berbagai penelitian diketahui bahwa kepuasan sekolah 

merupakan kajian yang menarik. Selain terkait dengan kualitas kehidupan sekolah 

yang terkait dengan performance siswa, absensi siswa dan kebahagiaan siswa di 

sekolah. Kajian mengenai kepuasan sekolah menurut Harley&Bulcock (2012) 

juga memprediksi kualitas pendidikan yang dirasakan anak-anak dilihat dari dapat 

dilihat dari afeksi positif saat bersekolah, persepsi terhadap statusnya sebagai 
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murid, persepsi terhadap guru, kesempatan belajar yang dimiliki dan afeksi 

negatif terhadap sekolah.  

Penjelasan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara self efficacy dan dukungan sosial dengan Kepuasan sekolah pada 

anak jalanan? Mengingat pendidikan adalah masalah yang seringkali dialami oleh 

anak-anak jalanan. Sedangkan pendidikan sendiri yang terkandung dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 merupakan salah satu tujuan 

bangsa, yaitu: untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Jumlah anak jalanan di Indonesia sebesar 232.984 jiwa. Jumlah tersebut 

menurut  Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial (2008) cenderung 

meningkat bila dibandingkan tahun 2007 sebanyak 104.000 anak dan tahun 2006 

sebanyak 144.000. Sedangkan jumlah anak jalanan di Jawa Timur sendiri pada 

tahun 2012 diperkirakan mencapai 7.261 jiwa, dimana sekitar 5.000 anak 

diantaranya berada di kota Surabaya menurut Indrawan (2012) dalam Maharani 

(2012). Hal ini juga menyebabkan proporsi global penduduk perkotaan meningkat 

secara dramatis dari 29% (732 juta) pada 1950 menjadi 49% (3,2 miliar) pada 

tahun 2005, dengan perkiraan bahwa hal itu bisa naik setinggi 60% (4,9 miliar) 

pada tahun 2030 (McAlpine, dkk., 2009). Hal ini dapat diperkirakan akan 

menambah permasalahan sosial khususnya di daerah perkotaan. 

Penelitiaan yang dilakukan oleh Kementrian Sosial yang bekerjasama 

dengan Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa alasan yang melatarbelakangi 

anak telantar tidak sekolah (baik tidak sekolah/belum sekolah/tidak sekolah lagi) 
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karena tidak adanya biaya, alasan lainnya bekerja/mencari nafkah, tidak suka atau 

malu, sekolah jauh, serta alasan lain seperti mengurus rumah tangga, merasa 

pendidikan cukup, cacat, dan merasa tidak diterima. Oleh karena itu, perlu 

diadakannya upaya untuk mengatasi anak yang bermasalah dengan sekolahya. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan 

Badan Pusat Statistika juga menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan pada anak 

telantar pada tahun 2006 pada usia 7-17 tahun diketahui yang tidak/belum pernah 

sekolah sebesar 9,05%, masih sekolah 61,89% dan tidak sekolah sebesar 29,06%. 

Pada tahun 2009 persentase ini menurun pada anak yang tidak/belum pernah 

sekolah sebesar 8,99%, tidak sekolah sebesar 24,96% dan masih sekolah 66,05%. 

(BPS RI, Susenas modul 2003,2006,2009). 

Penemuan di lapangan diketahui bahwa pola pikir praktis seringkali 

dijumpai pada masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah. Apa yang 

harus dipenuhi sekarang harus dipikirkan sekarang. Sedangkan pikiran mengenai 

pandangan kedepan seringkali terabaikan. Oleh sebab itu, pengentasan masalah 

mengenai pendidikan pada anak jalanan mulai diusahakan oleh berbagai pihak, 

salah satunya komunitas Save Street Child Surabaya. Berbagai macam kegiatan 

dilakukan untuk memberikan hak pada anak-anak tersebut. Baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Berdasarkan kajian literatur juga diketahui penelitian-penelitian 

sebelumnya bahwa Kepuasan sekolah merupakan kajian yang menarik. Selain 

terkait dengan kualitas kehidupan sekolah yang terkait dengan performance siswa, 

absensi siswa dan kebahagiaan siswa di sekolah. Kajian mengenai Kepuasan 
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sekolah menurut Harley&Bulcock (2012) juga memprediksi kualitas pendidikan 

yang dirasakan anak-anak. Penjelasan tersebut membuat penulis tertarik untuk 

meneliti apakah ada hubungan antara self efficacy dan dukungan sosial dengan 

Kepuasan sekolah pada anak jalanan? 

 
1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah informasi verbal atau nonverbal, bantuan yang 

nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan 

subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal-hal 

yang dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah 

laku penerimanya (Kuntjoro,2002).  

 
1.3.2 Self efficacy 

Keyakinan individu yang diarahkan dengan saran, nasihat dan bimbingan 

dapat meningkatkan kemampuannya tentang kemampuan-kemampuan yang 

dimilikinya sehingga membantu individu tersebut mencapai tujuan yang 

diinginkan (Bandura,1986). 

 
1.3.3 Kepuasan sekolah  

Kepuasan sekolah menurut Harley&Bulcock (2012) dapat dilihat dari 

afeksi positif saat bersekolah, persepsi terhadap statusnya sebagai murid, persepsi 

terhadap guru, kesempatan belajar yang dimiliki dan afeksi negatif terhadap 

sekolah. 
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1.3.4 Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya 

untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah 

atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan 

mempunyai ciri-ciri, yaitu: berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan 

kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan 

pakaian  tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Dinsos, 2005). Sedangkan anak 

jalanan yang akan menjadi subyek penelitian merupakan anak jalanan dalam 

rentang usia 11-18 tahun karena pada usia ini self efficacy sudah mulai tumbuh 

pada diri anak-anak. 

 
1.3.5 Komunitas Save Street Child Surabaya 

Save Street Child adalah gerakan komunitas yang mengaktualisasikan 

kepedulian kepada anak-anak jalanan dan marjinal. Komunitas Save Street Child 

sudah melebar di 18 kota yakni Jakarta (Koordinator Pusat), Surabaya, Makasar, 

Medan, Bandung, Yogyakarta, Depok, Manado, Padang, Blitar, Malang, 

Semarang dan sebagainya. Pada penelitian ini dilakukan di Save Street Child 

Surabaya. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang masalah, maka 

dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah ada hubungan antara self efficacy dan dukungan sosial dengan Kepuasan 

sekolah  pada anak-anak jalanan di komunitas Save Street Child Surabaya?” 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self 

efficacy dan dukungan sosial dengan Kepuasan sekolah pada anak-anak jalanan di 

komunitas Save Street Child Surabaya. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan ilmu psikologi antara lain: 

a. Menambah informasi dan hasil penulisan dalam ilmu psikologi khususnya 

psikologi sosial. 

b. Memberikan informasi mengenai kajian self efficacy, dukungan sosial dan 

Kepuasan sekolah pada anak jalanan. 

c. Memberikan kesempatan dan informasi bagi peneliti lain dengan topik-

topik sejenis. 

 
1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu : 

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman volunteer, orangtua, dan juga 

masyarakat mengenai self efficacy, dukungan sosial dan Kepuasan sekolah 

melalui informasi yang disampaikan dalam penelitian ini. 

b. Menambah pemahaman volunteer atau pengajar keren mengenai dukungan 

sosial sehingga membantu dalam upaya mengoptimalkan kemampuan 

adik-adik untuk terus mengembangkan diri.  
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c. Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan penelitian dalam bidang 

kajian psikologi sosial. 

d. Bagi keluarga dari anak-anak jalanan, penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan bahwa pentingnya dukungan sosial bagi anak-anak untuk 

menumbuhkan keyakinan yang baik bagi anak-anaknya dalam 

mendapatkan kepuasan bersekolah. 

e. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan suatu 

dasar rekomendasi untuk memberikan fasilitas dan fasilitator dalam 

mengentaskan masalah terkait anak-anak jalanan, salah satunya dengan 

memberikan wadah dan dukungan sosial yang positif.	    
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