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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara kodrati, sejak lahir individu telah memiliki dorongan naluriah 

atau biasa disebut dengan insting. Insting adalah perwujudan psikologis dari 

kebutuhan tubuh yang menuntut adanya pemuasan (Alwisol, 2007). Setiap 

individu tentunya mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memenuhi 

tuntutan dari dorongan-dorongan yang mereka miliki, terutama dorongan 

untuk bertahan hidup. Pada individu yang tergolong masyarakat dengan 

ekonomi yang cukup, maka mereka cenderung lebih mudah memenuhi 

dorongan untuk bertahan hidup, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Hal  ini terlihat kontras 

apabila  dibandingkan dengan  masyarakat  golongan  bawah  berekonomi 

rendah atau  miskin, dimana  kebutuhan  fisiologisnya  cenderung  tidak  

terpenuhi  dan  tidak  mencapai kepuasan. Faktor kemiskinan seringkali 

menjadi  hambatan  dalam memenuhi  kebutuhan pada masyarakat golongan 

bawah tersebut. Terkadang mereka menempuh segala cara dalam memenuhi 

kebutuhannya, salah satunya adalah dengan mencari nafkah di jalan sebagai 

anak jalanan.  

Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-

anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki 

hubungan dengan keluarganya (Rosmeilin, 2008). 

M. Amrullah, koordinator AMMM (Aliansi Masyarakat Miskin 

Malang), menyebutkan  definisi  anak  jalanan  adalah  anak-anak  dengan 
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usia dibawah 18 tahun yang menghabiskan lebih banyak waktu mereka di 

jalanan untuk bekerja (Pitaloka, 2011).  

  Setiap tahun pun, jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang 

tidak sedikit di setiap daerah. Kota besar, seperti Malang tidak luput dari  

keberadaan  anak  jalanan  yang  hampir  setiap  hari  menghiasi  sudut  kota. 

Berdasarkan  data  yang   ada,  di  kota  Malang   tahun   2004  jumlah   anak   

jalanan  sebanyak   942  anak,  sedangkan   tahun  2005  sebanyak  555  anak,  

dan  untuk   tahun  2006  anak   jalanan  yang  ada  di  Kota  Malang  

sebanyak  641  anak  (Nauval, 2007). 

  Dari tahun ketahun, jumlah anak jalanan di kota Malang semakin 

meningkat. Hal tersebut juga diperkuat oleh data yang menyebutkan bahwa 

dalam angka, jumlah anak jalanan di Malang ada sekitar 645 anak  pada tahun 

2009 lalu. M. Amrullah, koordinator AMMM (Aliansi Masyarakat Miskin 

Malang) menyebutkan tentang data Malang dalam angka itu tahun 2009, 

sekarang sekitar 700-an anak (Pitaloka, 2011). 

  Meningkatnya jumlah anak jalanan disetiap tahunnya tersebut tidak 

lepas dari sejumlah faktor. Salah satunya, faktor kemiskinan yang 

mendominasi maraknya jumlah anak jalanan, diantaranya adalah tertutupnya 

akses masyarakat miskin pada sumber-sumber modal telah menyebabkan 

mereka mengambil jalan pintas dengan mengekspoitasi anak mereka sendiri 

(Sudiana, 2011). 

  Tidak sedikit anak-anak yang menjadi anak jalanan karena keluarga 

yang tidak  harmonis, atau bahkan karena ditelantarkan  oleh  keluarganya 

sendiri. Permasalahan yang dihadapi anak jalanan diantaranya adalah 

kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: pendidikan, perlindungan, 

kasih sayang, kesehatan, makanan, minuman, dan pakaian. Akhir-akhir ini 
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dijumpai masalah yang lebih serius, seperti: tracfiking, ekploitasi seks 

komersial, dan berbagai tindak kekerasan (Tommy, 2009). 

  Seto menjelaskan, anak jalanan sangat rentan terhadap kekerasan fisik, 

psikis, maupun seks. Bahkan kekerasan anak juga kerap terjadi di tempat 

pendidikan. "Orangtua perlu waspada. Kekerasan bukan hanya diterima anak 

perempuan, tetapi anak laki-laki juga rentan kekerasan." tambah pemerhati 

anak-anak itu (Gatra, 2010).  

  Data-data tersebut diperkuat dari fakta yang peneliti dapatkan melalui 

wawancara dengan tiga orang anak jalanan  yang mengamen di  traffic light  

Jl. Ciliwung, Malang pada tanggal 26 dan 27 Juli 2011.  Masing-masing 

subjek menyatakan bahwa faktor utama mereka melakukan pekerjaan 

mengamen di jalanan adalah karena faktor ekonomi keluarga mereka yang 

tergolong rendah atau miskin. Mau tidak mau mereka harus melakukan 

pekerjaan seperti ini untuk menyambung hidupnya dan keluarganya, bahkan 

salah satu diantara mereka ada juga yang pernah bekerja sebagai pemulung 

selain sebagai pengamen. Mereka mengenal pekerjaan di jalanan seperti ini 

melalui teman mereka yang sudah terlebih dahulu mengamen, serta melalui 

orang tua mereka sendiri. Mereka menggunakan hasil mengamen untuk biaya 

kebutuhan sehari-hari, membiayai keperluan sekolah mereka, serta ada juga 

yang menggunakannya untuk membiayai sekolah Adiknya. Kesulitan  pada 

perekonomian  keluarga  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  memaksa 

mereka ikut membantu keluarganya dengan bekerja di jalanan sebagai 

pengamen.  

  Sebenarnya mereka menginginkan untuk bisa terus bersekolah, karena 

mempunyai cita-cita yang sangat kontras dengan pekerjaan mereka saat ini 

dan tidak menginginkan menjadi anak jalanan karena semakin banyaknya 
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permasalahan yang mereka alami saat menjadi anak jalanan. Sering kali 

mereka diejek oleh teman-temannya ataupun tetangganya yang tahu mereka 

bekerja sebagai pengamen atau pemulung. Mereka juga mengalami broken 

home, putus sekolah, terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi, pernah 

dan hampir tertangkap Satpol PP, sering diminta uang secara paksa oleh 

preman, serta kehilangan waktu bermain layaknya anak-anak lainnya yang 

seusia mereka pada umumnya. Hal-hal tersebut merupakan wujud dari 

sebagian besar permasalahan hidup mereka akibat bekerja sebagai anak 

jalanan, dan permasalahan inipun dirasa sangat mengganggu dan membebani 

mereka.  

  Hal-hal tersebut juga semakin diperkuat oleh penelitian yang telah ada 

sebelumnya terkait dengan permasalahan yang menimpa anak jalanan, yaitu 

bahwa hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang  

menyenangkan. Beberapa permasalahan yang mengancam anak jalanan, 

antara lain:  kekerasan yang dilakukan oleh anak jalanan lain, komunitas 

dewasa, Satpol PP, bahkan kekerasan seksual, penggunaan pil, alkohol dan 

rokok, serta penyakit-penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Anak jalanan 

berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan jelas dan tidak jarang 

menjadi masalah bagi banyak pihak, seperti: keluarga, masyarakat, dan negara 

(Wijayanti, 2010). 

  Fenomena anak jalanan dengan beragam permasalahannya tersebut, 

tidak bisa menghindarkan dari konflik batin yang kerap kali mereka alami, 

karena pada dasarnya apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang 

mereka harus terima di kehidupan nyatanya, yaitu menjadi anak jalanan dan 

mengalami berbagai macam permasalahan, baik permasalahan dalam 

keluarganya, maupun dalam lingkungan sosialnya. Mereka sebenarnya tidak 

menginginkan hal tersebut menimpa mereka dan hal ini membuat mereka 
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merasa tertekan. Kemudian hal ini sering kali menyebabkan mereka 

mengalami kecemasan sebagai dampak dari konflik batin yang mereka alami 

tersebut. Sehingga menurut Freud, apabila seorang individu merasakan 

kecemasan, maka dia cenderung akan menerapkan mekanisme pertahanan ego 

(Ego defense mechanism) guna mengurangi kecemasan yang ada dalam 

dirinya.  

 Mekanisme pertahanan ego menurut Freud (dalam Alwisol, 2007), 

merupakan suatu strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan 

ekspresi impuls id, serta menentang tekanan superego.  Mekanisme tersebut 

diperlukan saat impuls-impuls dari id mengalami konflik satu sama lain atau 

impuls itu mengalami konflik dengan nilai dan kepercayaan dalam superego 

atau bila ada ancaman dari luar yang dihadapi ego, sehingga meredakan 

kecemasan. Id berisi prinsip kesenangan yang menutut untuk selalu 

terpuaskan, serta superego yang berisi prinsip moralistis untuk mengendalikan 

tindakan yang akan dilakukan ego untuk mengatasi tuntutan id. Oleh karena 

itu, ego yang berisi prinsip kenyataan terus-menerus berupaya mengendalikan 

tuntutan id, serta superego dengan tuntutan realistis dari dunia luar (Feist & 

Feist, 2010).   

  Penggunaan mekanisme pertahanan ego yang sewajarnya adalah 

sesuatu yang normal,  sebab  tujuannya adalah untuk melindungi ego dan 

mengurangi kecemasan yang setiap saat diperlukan individu. Tetapi, apabila 

digunakan berlebihan, maka mekanisme pertahanan ego akan mengarah pada 

perilaku neurosis. Neurosis merupakan istilah umum yang merujuk pada 

ketidakseimbangan  mental  yang menyebabkan  stress, tetapi tidak seperti  

psikosis  atau  kelainan kepribadian, neurosis tidak memengaruhi pemikiran  

rasional (Poduska & Turman, 2008).  
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  Merujuk  dari  latar  belakang  di  atas,  yaitu  fenomena  anak jalanan 

yang mengalami peningkatan jumlahnya sebagai akibat dari adanya 

permasalahan ekonomi dikehidupan. Berbagai macam permasalahan hidup 

yang harus dihadapi oleh mereka, baik permasalahan di keluarganya, maupun 

di lingkungan sosialnya. Ditambah lagi dengan beberapa permasalahan yang 

diakibatkan  dari  pekerjaannya  sebagai  anak  jalanan (pengamen)  yang  

sering  menimbulkan  konflik  batin, serta  tekanan  dalam  diri  mereka. 

Sehingga  hal  ini  menimbulkan  kecemasan,  serta  kecenderungan  untuk 

menerapkan mekanisme pertahanan ego guna meredakan kecemasan tersebut. 

Kemudian mengakaji bahwa mekanisme pertahanan ego apabila digunakan 

secara berlebihan akan mengarah pada perilaku neurosis, maka hal ini 

membuat peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam lagi mengenai 

Mekanisme Pertahanan Ego Pada Anak Jalanan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran mekanisme pertahanan ego yang diterapkan 

oleh anak jalanan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mekanisme pertahanan ego 

yang diterapkan oleh anak jalanan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mendeskripsikan fenomena anak jalanan sebagai suatu kajian, sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan sosial.   

2. Manfaat Praktis 
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a. Setelah mengetahui hasil dari penelitian, diharapkan pada anak jalanan 

dapat menerapkan mekanisme pertahanan ego yang sewajarnya agar  

tidak mengarah ke perilaku neurosis.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat membantu para anak jalanan untuk 

lebih mengenal kepribadiannya. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan 

potensi anak jalanan, baik dalam bidang akademis maupun life skill 

guna mensejahterakan kehidupannya.  

d. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada orang-orang yang terkait dengan anak jalanan 

untuk membantu dalam mensejahterakan kehidupan para anak jalanan. 

 

 


