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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fenomena Anak jalanan salah satu bagian dari permasalahan social dan 

ekonomi yang sering terjadi dikota-kota besar yang ada diindonesia, selain itu anak 

jalanan juga termasuk kedalam bagian anak-anak yang rawan yang terpaksa hidup 

dalam kondisi lingkungan yang terbilang keras, tanpa adanya bentuk perlindungan 

social yang maksimal dari pemerintah, mereka juga sering diperlakukan sebaliknya. 

Anak jalanan juga sering mendapatkan kontruksi stigma yang kurang baik oleh orang-

orang disekitarnya bahkan didalam lingkungan keluarganya, sejatinya hak yang 

didapatkan mereka dapatkan untuk proses tumbuh kembang yang baik, dan 

memperoleh masa depan yang baik, bukan yang sebaliknya, mereka tidak mendapatkan 

hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti anak-anak seharusnya. Bahkan hak-hak 

merke sering dilanggar, upaya penanganan dalam penyelesaian serta keberlangsungan 

masa depan anak jalanan, memang terbilang bukan persoalan yang mudah dilakukan. 

Data yang diliris oleh Kementerian Sosial tent0ang Penyadang masalah 

kesejahteraan social (PMKS) pada tahun 2016 untuk provinsi Jawa Timur sendiri 

mencapai angka 35,367 jiwa. 1untuk jumlah anak jalanan yang rilis oleh kementerian 

social mencapai angka 16,290 anak jalanan, pada tahun 2006 jumlah anak jalanan 

diindonesia sebanyak 232.894 anak jalanan, kemudian pada tahun 2010 jumlah anak 

jalanan berjumlah 159,230 anak jalanan, adanya penurunan pada tahun 2011 yaitu 

berjumlah 67.607 anak jalanan dan kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan 

                                                           
1https://www.kemsos.go.id/content/data-kesejahteraan-sosial-0 

https://www.kemsos.go.id/content/data-kesejahteraan-sosial-0
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mencapai angka 33.400 anak jalanan. Dan pada tahun 2016 berjumlah 4,1 jiwa, 

meningkat dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 33.400 jiwa, yang tersebar 21 

provinsi diindonesia. 2 

Kemudian untuk Kota Malang sendiri data yang dirilis oleh Badam Pusat 

Statistik (BPS) Pada tahun 2016 mencapai angka 104 jiwa.3 kemudian data yang dirilis 

oleh Dinas Sosial pada  tahun 2017 untuk Penyandang Masalah kesejahteraan social 

(PMKS) mencapai angka 165.296 jiwa yang meliputi 26 permasalahan social yang 

terjadi dikota malang. Pendekatan dan program intervensi memang tidak bersentuhan 

secara langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan serta permasalahan inti yang 

didapatkan ana jalanan, upaya perbaikan menggunakan pendekatan program dilakukan 

dan benar benar dibutuhkan, akan tetapi penyelesaian masalah anak jalanan memang 

harus dilakukan secara kontekstual yaiut dengan memposisikan kebutuhan dan posisi 

mereka sebagai subyek atas persoalan mereka sendiri. 

Permasalahan yang anak jalanan hadapi sangatlah komplit salah satunya 

persoalan Pendidikan anak jalanan. Bahkan dikota -kota yang terbilang besar seperti 

Malang, sering sekali menjumpai anak-anak jalanan yang ketika diwaktu sekolah 

mereka justru tidak bersekolah sebagaimana anak-anak normal lainya. Banyak factor 

yang mempengaruhi anak jalanan tidak bersekolah salah satunya factor ekonomi, yang 

mengharuskan mereka untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarganya.  

                                                           
2https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/29/03/2016/juml-ah-anak-jalanan-meningkat-jadi-

41-juta 

3https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-
pmks-menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang-tahun-2016.html 

https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang-tahun-2016.html
https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang-tahun-2016.html
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Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basthit Ar Rido pada tahun 

(2015) yang berjudul “Aktivitas Komunitas Save Street Child Dalam Pendidikan Moral 

Anak Jalanan Di Daerah Lokalisasi Bulucangking Mojokerto”  menjelaskan bahwa 

aktivitas komunitas Save Street Child dalam Pendidikan moral anak jalanan adalah 

kelas nusantara yang didaerah lokalisasi Bulungcangkring Mojokerto diwujudkann 

dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah kelas nusantara yang didalamnya 

diselipkam Pendidikan moral kebersihan disiplin dan sopan santun. Kemudian melalui 

kegiatan Edutrip anak-anak akan diajarkan tentang  moral kebudayaan selanjutnya pada 

kegiatan berbagai makanan dan minuman terdapat Pendidikan moral keperdulian 

social.4 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Ainiyah pada tahun 2015 

yang berjudul “Aktivitas Belajar Mengajar Komunitas  Save Street Child di Kawasan 

Taman Bungkul Kota Surabaya” menjelaskan bahwa kendala- kendala dalam kelas 

belajar komunitas Save Street Child Surabaya, yaitu kurangnya tenaga pengajar, 

kondisi lingkungan belajar kurang memadai/ramai, dan kurangnya minat belajar anak-

anak merdeka yang memasuki usia remaja karena faktor ekonomi keluarga yang kurang 

sehingga mengharuskan mereka unutk bekerja membantu perekonomian keluarga.  

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Rr Annisa Dyah Paramitha pada 

tahun 2013yang berjudul “Pola Komunikasi Save Street Child Surabaya Dalam 

Menarik Minat Anak Jalanan Untuk Terlibat Sebagai Anak Didik Pada Program 

Pengajar Keren” menjelaskan bahwa, sumber informasi tentang adanya Program 

Penajar Keren ini disampaikan oleh anggota Komunitas Save Street Child Surabaya 

kepad anak-anak jalanan dibeberapa titik Kota Surabaya Komunikasi antarpribadi 

                                                           
4http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/11910 

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/11910
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merupakan komunikasi yang paling efektif digunakan dalam menarik minat anak 

jalanan untuk terlibat program ini.5 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ito Septiono pada tahun 2015yang 

berjudul “Makna Komunitas Save Street Child Surbaya Bagi Anak Jalanan Di Kota 

Surabaya” menjelaskan bahwa Komunitas Save Street Child Sebagai Keluarga, 

kemudian sebagai teman bermain, sebagai penyelesaian masalah, sebagai keluarga, 

sebagai infirasi,  makna tersebut setelah melalaui proses penafsiran symbol-simbol 

yang tercipta dari hasil interaksi antara anak jalannan dengan komunitas SSCS melalui 

program dari SSCS, melalui hasul penelitian ini diharapkan akan semakin banyak 

komunitas yang bergerak untuk membantu anak jalanan sehingga para anak jalanan 

dapat hidup lebih baik.6 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Septiannisa Maulida pada tahun 

(2014) yang berjudul “ Pola Komunikasi Komunitas Save Street Child Bandung (Studi 

Etnografi Komunikasi Tentang Pola Komunikasi Pengajar Dalam Menarik Minat 

Belajar Anak Jalanan Disave Street Child Bandung)” menjelaskan bahwa peristiwa 

komunikasi berdasarkan paradigma kontruktivis. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pristiwa komunikasi yang terus terjadi secara berulang mendapatkan pola 

                                                           
5https://www.academia.edu/4060105/POLA_KOMUNIKASI_KOMUNITAS_SAVE_STREET_CHILD_SURABAYA_D
ALAM_MENARIK_MINAT_ANAK_JALANAN_UNTUK_TERLIBAT_SEBAGAI_ANAK_DIDIK_PADA_PROGRAM_PENG
AJAR_KEREN_Rr._ANNISA_DYAH_PARAMITHAPerbedaan_Komunikasi_Persuasif_Antara_Distributor_Multi_Le
vel_Marketing_MLM?auto=downloadDi akses pada tanggal 7 Desember 2018 
 
6http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/11900 Di 
akses pada tanggal 8 Desember 2018 
 

https://www.academia.edu/4060105/POLA_KOMUNIKASI_KOMUNITAS_SAVE_STREET_CHILD_SURABAYA_DALAM_MENARIK_MINAT_ANAK_JALANAN_UNTUK_TERLIBAT_SEBAGAI_ANAK_DIDIK_PADA_PROGRAM_PENGAJAR_KEREN_Rr._ANNISA_DYAH_PARAMITHAPerbedaan_Komunikasi_Persuasif_Antara_Distributor_Multi_Level_Marketing_MLM?auto=download
https://www.academia.edu/4060105/POLA_KOMUNIKASI_KOMUNITAS_SAVE_STREET_CHILD_SURABAYA_DALAM_MENARIK_MINAT_ANAK_JALANAN_UNTUK_TERLIBAT_SEBAGAI_ANAK_DIDIK_PADA_PROGRAM_PENGAJAR_KEREN_Rr._ANNISA_DYAH_PARAMITHAPerbedaan_Komunikasi_Persuasif_Antara_Distributor_Multi_Level_Marketing_MLM?auto=download
https://www.academia.edu/4060105/POLA_KOMUNIKASI_KOMUNITAS_SAVE_STREET_CHILD_SURABAYA_DALAM_MENARIK_MINAT_ANAK_JALANAN_UNTUK_TERLIBAT_SEBAGAI_ANAK_DIDIK_PADA_PROGRAM_PENGAJAR_KEREN_Rr._ANNISA_DYAH_PARAMITHAPerbedaan_Komunikasi_Persuasif_Antara_Distributor_Multi_Level_Marketing_MLM?auto=download
https://www.academia.edu/4060105/POLA_KOMUNIKASI_KOMUNITAS_SAVE_STREET_CHILD_SURABAYA_DALAM_MENARIK_MINAT_ANAK_JALANAN_UNTUK_TERLIBAT_SEBAGAI_ANAK_DIDIK_PADA_PROGRAM_PENGAJAR_KEREN_Rr._ANNISA_DYAH_PARAMITHAPerbedaan_Komunikasi_Persuasif_Antara_Distributor_Multi_Level_Marketing_MLM?auto=download
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/11900
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komunikasi Save Street Child Bandung, Pengajabmenggunakan komunikasi persuasive 

serta intonasi yang lembut dan   sopan saat berhadapan dengan anak jalanan. 7 

Save Street Child Malang adalah gerakan komunitas independent dan kreatif 

yang peduli dan merespon permasalahan social yang ada diindonesia termasuk masalah 

anak jalanan yang peduli adanya anak-anak jalanan yang termajinalkan, yaitu anak-

anak jalanan dikota Malang. Dengan memanusiakan manusia kembali harkat atau hak 

yang dimiliki oleh anak-anak jalanan. Gerakan berbasis massa atau gerakan informal, 

merupakan fenomena penting dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan bangsa-

bangsa hampir semua peristiwa besar yang mengubah sebuah tatanan, baik itu dalam 

konteks politik, ekonomi maupun tatanan social, seringkal bermula dan mendapat 

momentum dari sebuah gerakan, dalam penelitian ini gerakan komunitas yang berusaha 

melakukan perubahan lewat contoh dengan membangun contoh dikalangan kelompok 

kecil melalui pemberdayaan. 

Pemberdayaan terhadap anak jalanan sangatlah penting dilakukan selain 

pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri 

pemberdayaan terhadap anak jalanan, kini di Indonesia khususnya dikota besar sudah 

semakin banyak orang yang peduli terhadap anak jalanan. Oleh karena itu ada banyak 

harapan digantungkan kepada relawan-relawan yang peduli kepada anak jalanan untuk 

membedayakan anak jalanan kearah hidup yang lebih baik.  Dalam melihat persoalan 

persoalan yang dihadapi anak jalanan, hadirnya komunitas Save Street Children 

Malang, yang melakukan pemberdayaan anak jalanan berbasis komunitas, peran 

                                                           
7https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-
bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-
jalanan-di-save-street-child-bandung-.html Diakses pada 8 Desember 2018  
 

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65230/pola-komunikasi-komunitas-save-street-child-bandung-studi-etnografi-komunikasi-tentang-pola-komunikasi-pengajar-dalam-menarik-minat-belajar-anak-jalanan-di-save-street-child-bandung-.html
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komunitas juga menjadi salah satu peran sentral dalam menuntaskan permasalahan 

yang dihadapi anak jalanan. 

Dari latat belakang diatas penelitian ini difokuskan pada Strategi Komunitas 

Save Street Children dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini tentang startegi pemberdayaan Anak jalanan berbasis komunitas yang 

dilakukan oleh Save Street Children Malang, selanjutanya rumusan masalah peneliti 

sebagai berikut : 

1.2.1.1 Bagaimana Strategikomunitas Save Street Childen Malang dalam 

memberdayakan anak jalanan di Kota malang ? 

1.2.1.2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung komunitas save street 

children dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan di Kota Malang 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian : 

Untuk mendeskripsikan strategi Komunitas Save Street Children Malang dalam 

memberdayakan anak jalanan berbasis pendidikan di Kota Malang 

 

 

1.3.2 Manfaat  

a. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi Khazanah Keilmuan serta dapat 

menjelaskan permasalahan mengenai gerakan yang dilakukan oleh komunitas 

Save Street Children Malang dalam memberdayakan anak jalanan. 

b. penelitian ini dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan pada bidang ilmu kesejahteraan social khusunya mata 

kuliah gerakan social. 
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c. Sebagai sumbangan bagi pihak ataupun masyarakat yang ini mengetahui dan 

memperluas wacana seputar Komunitas Save Street Children Malang 

d. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi dan informasi 

kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial mengenai permasalahan anak 

jalanan dan memberikan gambaran kepada masyarakat kota Malang bertapa 

pentingnya peran sebuah organisasi atau komunitas dalam membantu 

permasalahan anak jalanan dikota Malang. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada komunitas Save street Children 

Malang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan dikota Malang. 

1. Proses gerakan komunitas Save Street Children Memberdayakan anak jalanan 

dikota Malang. 

2. Strategi Save Street Children dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan dikota 

Malang. 

 

 


