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ABSTRAK 

 

Anggun Sasmitha Sari, 17102050047. Pelayanan Sosial pada Anak Jalanan 

di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan 

Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2021. Anak jalanan merupakan salah satu permasalah sosial yang 

mudah dijumpai di berbagai kota-kota besar termasuk di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai 

generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Yayasan 

Rumah Impian merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berfokus 

pada penanganan masalah anak jalanan. Hal ini kemudian menarik penulis untuk 

mengetahui bagaimana pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah 

Impian dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah Impian. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan 

(field research). Penelitian ini menggunakan teori dengan tinjauan pelayanan sosial 

dan tinjauan anak jalanan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dalam pemilihan subjek penelitian. Teknik analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang dilaksanakan 

Yayasan Rumah Impian mencakup beberapa fungsi pelayanan sosial, seperti fungsi 

pencegahan, fungsi rehabilitasi, fungsi pengembangan, fungsi perlindungan dan 

fungsi suportif. Adapun beberapa tahapan pelayanan sosial yang dilaksanakan 

terdiri dari, tahap penjangkauan; tahap assesment; tahap rencana pelayanan 

(planning); tahap pelaksanaan kegiatan (intervensi) yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan sosial seperti: jaminan sosial; pelayanan perumahan; pelayanan 

kesehatan; pelayanan pendidikan; dan pelayanan atau perawatan sosial personal; 

tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Terdapat faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pelayanan sosial seperti kurangnya sumber daya manusia, adanya 

penolakan dari orang tua atau keluarga yang mewakili anak jalanan, adanya 

pelayanan yang terhambat, dan adanya pandemi Covid-19 serta terdapat juga faktor 

pendukung dalam pelaksanaan pelayanan sosial seperti adanya layanan foster 

parents,adanya mitra kerja, adanya fasilitas yang cukup memadai, dan adanya 

layanan pendampingan kepada orang tua.  

Kata Kunci: Pelayanan Sosial, Anak Jalanan, Yayasan Rumah Impian  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang 

dipercayakan kepada pasangan suami istri untuk mengasuh, melindungi,  dan 

menjamin hak hidupnya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi1. Selain itu, anak merupakan aset negara dan generasi penerus 

cita-cita bangsa yang harus mendapatkan setiap haknya agar menjadi pribadi 

yang berkualitas, bermoral, dan sejahtera.  

Pada kenyataannya, masih banyak masalah sosial yang terjadi pada 

seorang anak. Masalah sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak 

terpenuhinya harapan atau kondisi yang tidak diinginkan2. Masalah sosial anak 

pada dasarnya merupakan rantai dari berbagai permasalahan-permasalahan 

sosial lain yang dihadapi oleh orang dewasa termasuk orang tuanya. Pada 

umumnya permasalahan anak dikategorikan menjadi tiga, meliputi perlakuan 

                                                           
1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4. 
2 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.70. 
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salah terhadap anak atau PSTA (child abuse atau child maltreatment), 

penelantaran anak (child neglect), dan eksploitasi anak (child exploitation)3. 

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mudah 

dijumpai di kota-kota besar termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana 

seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan 

kehidupan yang layak, tetapi sebaliknya mereka terpaksa putus sekolah dan 

turun ke jalanan untuk bekerja. Anak jalanan ini memiliki julukan tekyan, arek 

kere, anak gelandangan, atau secara eufemistis disebut juga sebagai anak 

mandiri yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang 

karena di usia yang relatif dini harus berada di lingkungan yang keras dan tidak 

bersahabat4. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia anak jalanan 

adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan 

kegiatan ekonomi atau hanya sekedar berkeliaran di jalan maupun di tempat-

tempat umum lainnya5. Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun 2018 

masih terdapat 12.000 anak jalanan di Indonesia6.  

Banyak faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kehidupan di 

jalanan, seperti kesulitan ekonomi keluarga atau tekanan kemiskinan, keluarga 

yang tidak harmonis, dan masalah-masalah yang menyangkut hubungan orang 

                                                           
3 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 

160. 
4 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 

199. 
5 Tjutjup Purwoko, Analisis Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Anak Jalanan di Kota 

Balikpapan. Jurnal Sosiologi. Vol.1 No.4, 2013, hal. 16. 
6 Tim Kompas, “Anak Jalanan Masih Terabaikan”, 

https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/25/anak-jalanan-masih-terabaikan/, diakses tanggal 

16 April 2021 pukul 22.50 

https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/25/anak-jalanan-masih-terabaikan/
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tua dengan anak7. Dimana, masalah kemiskinan dipandang sebagai faktor 

utama yang sering kali mendorong anak untuk hidup mandiri di jalanan. 

Dengan kondisi keluarga yang miskin dan pendapatan ekonomi yang pas-pasan 

menyebabkan banyak orang tua tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar 

anak termasuk pendidikan. Kondisi ini tak jarang memaksa anak untuk tidak 

melanjutkan pendidikannya dan memilih turun ke jalanan untuk bekerja 

membantu perekonomian keluarga. Faktor lain yang menyebabkan anak tidak 

merasa betah dirumah dan memilih berada di jalanan adalah faktor 

ketidakharmonisan keluarga baik karena perceraian, perselisihan dan hadirnya 

ayah atau ibu tiri, bahkan tak jarang  disebabkan oleh kekerasan dan perlakuan 

yang salah terhadap anak.  

Keberadaan anak di jalanan memang menjadi persoalan yang sangat 

dilematis. Dengan bekerja di jalan anak dapat mencari nafkah untuk 

mendapatkan uang yang membantu mereka bertahan hidup dan mendukung 

perekonomian keluarga. Namun, keberadaan anak di jalan terkadang dapat 

merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum8. 

Dalam perkembangannya menuju kedewasaan, hidup dan berada di 

jalanan bukanlah tempat yang tepat untuk membantu tumbuh dan kembang 

anak secara optimal karena banyaknya resiko yang merugikan anak saat 

mereka berada di jalanan9. Menurut Handayani yang dikutip oleh Abu 

Huraerah, resiko-resiko yang dapat diidentifikasi adalah menjadi korban 

                                                           
7 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm. 210. 
8 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 88. 
9 Fikriyandi Putra, Desy Hasanah, dan Eva Nuriyah, Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah 

Singgah. Social Work Journal. Vol.5 No.1, 2015, hlm. 52.  
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kekerasan baik kekerasan fisik, emosional, seksual dan sosial (pemerasan, 

pelecehan, eksploitasi seksual maupun ekonomi, penangkapan dan perampasan 

modal kerja), ancaman terhadap keberlangsungan hidup, gizi buruk, stagnasi 

perkembangan (mental), perilaku menyimpang (penyalahgunaan alkohol, 

penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan tindak kriminal), ancaman tidak 

langsung (zat polutan, kecelakaan lalu lintas, dan HIV/AIDS), serta pengucilan 

sosial dan stigmatisasi sosial10. 

Fenomena anak jalanan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa 

dibilang masih cukup memprihatinkan. Anak jalanan dengan mudah ditemui di 

berbagai persimpangan jalan besar di setiap sudut kota, dimana anak sering 

menjajakan tisu, air mineral, dan koran kepada pengendara yang sedang 

berhenti di Traffic Light. Bahkan tak jarang anak juga membantu orang tuanya 

dengan berjualan makanan ringan, ngamen, dan membantu mencari barang 

bekas. Berikut ini merupakan data anak jalanan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tahun 2016-2020. 

Grafik 1. Data Anak Jalanan Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

(Sumber data: Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta) 

                                                           
10 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, hlm. 89. 
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Berdasarkan data anak jalanan dari Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2016 berjumlah 372 anak, tahun 

2017 berjumlah 348 anak, tahun 2018 berjumlah 67 anak, tahun 2019 

berjumlah 72 anak, dan pada tahun 2020 berjumlah 72 anak11. Dalam hal ini 

data anak jalanan yang terdapat di DIY bisa dikatakan masih mengalami 

pasang surut. Melihat situasi ini, banyak pihak yang telah melakukan berbagai 

upaya untuk mengatasi masalah anak jalanan termasuk pemerintah. 

Peran pemerintah sebagai pemegang regulasi sangatlah diharapkan oleh 

masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan. Pemerintah Kota 

Yogyakarta sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah 

anak jalanan. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang 

Hidup di Jalan. Dalam Perda ini, pemerintah kota Yogyakarta dalam 

menangani masalah anak jalanan lebih berfokus pada aspek perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak12. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai 

bentuk pelayanan sosial yang lebih difokuskan untuk kelompok-kelompok 

rentan, termasuk anak jalanan. Pelayanan sosial sendiri merupakan aksi atau 

tindakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Bentuk pelayanan sosial 

tersebut meliputi, jaminan sosial, pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, 

pelayanan pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal13.  

                                                           
11 Data Anak Jalanan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2016-2020. diakses pada 

tanggal 15 April 2021, pukul 15.30. 
12 Khoirul Ummatin, Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif 

Maqasid Syariah. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol.3 No.1, Oktober 2019, hal. 4. 
13 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, hlm. 14-15. 
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Namun, penanganan masalah anak jalanan ini tidak bisa diselesaikan 

sendiri oleh pemerintah perlu adanya sinergi dari berbagai pihak termasuk 

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menuntaskan permasalahan anak jalanan 

dalam setiap program  pelayanan sosial yang diberikan. Lembaga Swadaya 

Masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh seseorang maupun 

sekelompok orang yang secara sukarela mendukung dan membantu pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa mengharapkan 

keuntungan dari kegiatan tersebut14. 

Di Yogyakarta, Yayasan Rumah Impian atau Dream house merupakan 

salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada 

penanganan masalah anak jalanan. Yayasan Rumah Impian adalah sebuah 

organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 2009 untuk membantu 

anak jalanan dengan menggunakan pendekatan seorang teman dan 

diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Yayasan Rumah impian mendorong 

anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri melalui 

pendekatan  yang  holistik dalam proses pendampingannya15. Saat ini, Yayasan 

Rumah Impian mendampingi 16 anak yang tinggal di sebuah asrama atau 

sering disebut sebagai Hope Shelter. Mereka merupakan anak-anak beresiko 

yang pada umumnya disebabkan oleh masalah kemiskinan yang harus 

                                                           
14 Ari Ganjar Herdiansah dan Randi. Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. Jurnal Pemikiran dan 

Penelitian Sosiologi. Vol.1 No.1, 2016, hlm. 50. 
15 Sejarah Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. diakses pada tanggal 1 Mei 2021, pukul 18.45, 

dari https://thedreamhouse.org/id/beranda/.  

https://thedreamhouse.org/id/beranda/
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ditanggung orang tuanya, mengalami tindak kekerasan, dan menjadi sasaran 

tindak eksploitasi ekonomi16.  

Yayasan Rumah Impian sebagai lembaga pemerhati isu-isu anak, 

berupaya memberikan berbagai program pelayanan sosial pada anak jalanan. 

Program tersebut dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di Yayasan Rumah 

Impian antara lain, hope shelter, education center, parent empowerment, dan 

dream campaign. Dimana pelayanan pendidikan dijadikan sebagai isu utama 

bagi Yayasan Rumah Impian dalam mengeluarkan anak dari jalanan17. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

terkait pelayanan sosial yang dilaksanakan Yayasan Rumah Impian kepada 

anak-anak jalanan, dengan judul penelitian “Pelayanan Sosial Pada Anak 

Jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah 

Impian Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelayanan 

sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta? 

                                                           
16 Wawancara dengan Mas Raka Galih Sajiwo, Pekerja Sosial Yayasan Rumah Impian, tanggal 

2 Mei 2021. 
17 Wawancara dengan Mas Yosua Lapudooh, Ketua Yayasan Rumah Impian, 29 Juni 2021. 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah, 

maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan 

Rumah Impian Yogyakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

pelaksanaan pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah 

Impian Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial di bidang pelayanan sosial dan 

kesejahteraan sosial anak dan keluarga, khususnya anak jalanan. Serta 

dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi ilmiah tentang 

pelayanan sosial pada anak jalanan. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan bagi Yayasan Rumah Impian dalam melaksanakan 

pelayanan sosial terhadap anak jalanan. 
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E. Kajian Pustaka 

Berikut beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan diteliti mengenai “Pelayanan Sosial Pada Anak 

Jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta”, antara lain: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dysa Restiani dari Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta dengan judul “Strategi Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui 

Pendampingan Luar Lembaga di Social Development Center for Street 

Children, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur” pada tahun 2014. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada beberapa tahapan dalam melaksanakan pendampingan luar lembaga 

diantaranya memilih rumah singgah, assesment klien, mendatangi kembali 

rumah singgah (pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan 

psikologi, dan Family Development Session (FDS))18. Persamaan dengan 

penelitian yaitu dari segi subjek penelitian yang mengambil pelayanan sosial 

pada anak jalanan, sedangkan yang membedakan adalah fokus penelitian yang 

membahas tentang strategi pelayanan sosial melalui pendampingan luar 

lembaga dan objek penelitian yang mengambil lokasi penelitian yang berbeda. 

                                                           
18 Dysa Restiani, Strategi Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Pendampingan Luar 

Lembaga di Social Development Center for Street Children, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, 

Skripsi (Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Syarif Hidayatullah, 2014) 
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Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sari Adelina Hulu dari Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul 

“Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Di Kota Medan” pada tahun 

2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara 

mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

beberapa model pelayanan sosial yang dilaksanakan diantaranya: Pertama, 

Street-centered based (model pelayanan berbasis jalanan) yang terdapat 

beberapa program meliputi program penertiban; program penjangkauan 

(outreach); program pendidikan; program sosialisasi; program vocational 

training; dan program pengembangan bakat dan kreativitas anak. Kedua, 

Family-centered based (model pelayanan berbasis keluarga) yang terdapat 

beberapa program meliputi pemberian bantuan sosial melalui pemberdayaan 

ekonomi keluarga dan program sosialisasi tentang isu anak dan keluarga. 

Ketiga, Institutional-centered based (model pelayanan berbasis terpusat) 

dengan program pelayanan terpusat di lembaga, seperti rumah singgah dan 

panti asuhan. Keempat, Community-centered based (model pelayanan berbasis 

komunitas) merupakan pelayanan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah 

komunitas19. Persamaan dengan penelitian yaitu dari segi subjek penelitian 

yang mengambil pelayanan sosial bagi anak jalanan, sedangkan yang 

membedakan adalah fokus penelitian yang membahas tentang model 

                                                           
19 Sari Adelina Hulu, Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan Di Kota Medan, Skripsi 

(Medan: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Sumatera Utara, 2017) 
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pelayanan sosial dan objek penelitian yang mengambil lokasi penelitian di 

Kota Medan. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Erby Eko Yunnyanto dari 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui 

Pendidikan Keterampilan Di Yayasan Nara Kreatif Jakarta Timur” pada tahun 

2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (qualitative 

research), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa jenis-

jenis pelayanan sosial yang dilaksanakan meliputi: Perawatan anak (child 

care); Perawatan kriminal (criminal justice) dengan memberikan pelayanan 

konseling atau terapi psikososial; Pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat 

(community based rehabilitation) dan rehabilitasi keliling (mobile 

rehabilitation). Sedangkan, tahapan pelayanan kepada anak jalanan yang 

dilaksanakan di Yayasan Nara Kreatif meliputi: tahapan penjangkauan; 

tahapan penerimaan; tahapan persiapan menerima kegiatan; tahapan 

penerimaan kegiatan; dan tahapan pengakhiran pelayanan20. Persamaan 

dengan penelitian yaitu dari segi subjek penelitian yang mengambil pelayanan 

sosial pada anak jalanan, sedangkan yang membedakan adalah fokus penelitian 

yang membahas tentang pelayanan sosial melalui pendidikan keterampilan dan 

                                                           
20 Erby Eko Yunnyanto, Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Pendidikan Keterampilan 

Di Yayasan Nara Kreatif Jakarta Timur, Skripsi (Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial, 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018) 
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objek penelitian yang mengambil lokasi penelitian di Yayasan Nara Kreatif 

Jakarta Timur. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Biru Bara Nirvana Cahyadhi dkk 

dengan judul “Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 

Jalanan Di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya” pada tahun 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program pelayanan 

kesejahteraan sosial anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Program ini dilaksanakan di Desa Rungkut, 

Surabaya menggunakan metode deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan model interaktif. Sedangkan 

teknik keabsahan data yang digunakan berupa triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program pelayanan kesejahteraan sosial anak jalanan 

belum terlaksana secara efektif. Hal ini diketahui dari beberapa indikasi yang 

digunakan diantaranya, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan 

strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program 

yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan 

efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik21. 

Persamaan dengan penelitian yaitu dari segi subjek penelitian yang mengambil 

tentang anak jalanan, sedangkan yang membedakan yaitu dari segi objek 

                                                           
21 Biru Bara Nirvana Cahyadhi dkk., Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Anak Jalanan Di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 

Vol 2: 5 (Mei, 2021).  
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penelitian yang membahas tentang efektivitas program pelayanan 

kesejahteraan sosial dan lokasi penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri. 

Kelima,  jurnal yang ditulis oleh Gladis Ade Riana dengan judul “Peran 

Layanan Sosial Dalam Mengelola Anak Jalanan Di Banjarmasin” pada tahun 

2020. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran 

pengabdian masyarakat dalam penanggulangan anak jalanan di Kota 

Banjarmasin secara luas, komprehensif, holistic, dan mendalam. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pemilihan informan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

program layanan sosial di Banjarmasin bertujuan untuk mengatasi anak 

jalanan. Program layanan sosial penanggulangan anak jalanan yang 

dilaksanakan berupa layanan pendidikan dari segi pengetahuan dengan 

melakukan sosialisasi seperti kebiasaan hidup sehat yang bertujuan agar anak 

jalanan menjaga kebersihan, segi ketrampilan dengan  melakukan pembinaan 

agar anak memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja, dan segi 

sikap dengan pelatihan mental disiplin agar anak jalanan lebih terkontrol dan 

disiplin22. Persamaan dengan penelitian yaitu subjek penelitian yang 

mengambil pelayanan sosial pada anak jalanan, sedangkan yang membedakan 

adalah fokus penelitian yang membahas tentang peran masyarakat dalam 

                                                           
22 Gladis Ade Riana, Peran Layanan Sosial Dalam Mengelola Anak Jalanan Di Banjarmasin, 

Jurnal Edukasi dan Psikologi, Vol.01:01 (November, 2020). 



14 
 

penanganan anak jalanan dan objek penelitian yang mengambil lokasi 

penelitian di Kota Banjarmasin. 

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Vita Rachmawati dan Dodi Faedlulloh 

dengan judul “Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan”  pada tahun 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika proses pelaksanaan 

kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) anak jalanan pada Suku Dinas Sosial di Jakarta Utara. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data 

yang digunakan berupa triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program 

pelayanan yaitu: Pertama, faktor komunikasi yang belum terlaksana dengan 

baik karena penyampaian informasi yang kurang efektif. Kedua, faktor 

kurangnya sumber daya (staff, tenaga pembinaan, authority) dan fasilitas 

(kendaraan operasional, panti sosial). Ketiga, faktor disposisi yang memiliki 

respon belum optimal dari pemerintah Jakarta Utara. Keempat, struktur 

birokrasi dalam institusi pelaksanaan telah memiliki SOP tersendiri dan tidak 

mengalami fragmentasi23. Persamaan dengan penelitian yaitu dari segi subjek 

penelitian yang mengambil tentang anak jalanan, sedangkan yang 

membedakan yaitu dari segi objek penelitian yang membahas tentang 

                                                           
23 Vita Rachmawati dan Dodi Faedlulloh, Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program 

Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Journal of Political Issues, Vol.2:2 

(Januari, 2021).  
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implementasi kebijakan program pelayanan dan lokasi penelitian yang 

berbeda. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, dapat diketahui bahwa 

penelitian yang membahas terkait pelayanan sosial pada anak jalanan sudah 

banyak dijumpai baik dalam jurnal maupun skripsi. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih 

memfokuskan pada strategi pelayanan sosial, model pelayanan sosial, 

pelayanan sosial melalui pendidikan keterampilan, efektivitas program 

pelayanan kesejahteraan sosial, peran layanan sosial, dan implementasi 

kebijakan program pelayanan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada 

fungsi, tahapan, dan jenis pelayanan sosial yang dilaksanakan Yayasan Rumah 

Impian pada anak-anak jalanan. Selain itu belum ada penelitian yang secara 

khusus membahas pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah 

Impian Yogyakarta. 

 

F. Kajian Teori 

1. Tinjauan tentang Pelayanan Sosial  

a. Definisi Pelayanan Sosial 

Pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan 

sosial (social policy) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan24. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai upaya 

membantu memenuhi kebutuhan dasar individu, kelompok, atau 

                                                           
24 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, hlm.14. 
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masyarakat yang sedang menghadapi hambatan atau kesulitan dalam 

hidup25. Pelayanan sosial ini mencakup program kegiatan atau 

intervensi-intervensi kasus yang dilakukan untuk  membantu individu, 

kelompok, dan komunitas dalam mengembalikan keberfungsian 

sosialnya26. Menurut Muhidin pelayanan sosial diartikan dalam dua 

bagian,  yaitu27: 

a) Pelayanan sosial dalam secara umum, yaitu pelayanan sosial yang 

mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial 

seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan 

sebagainya. 

b) Pelayanan sosial dalam secara khusus, yaitu pelayanan 

kesejahteraan sosial untuk membantu dan memberikan 

perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) meliputi anak terlantar, anak jalanan, keluarga miskin, 

orang cacat, tuna susila, dan lain sebagainya.  

b. Fungsi pelayanan sosial  

Menurut Soetarso, fungsi pelayanan sosial dapat dibedakan 

menjadi lima, yaitu28: 

                                                           
25 Ibid, hlm.13. 
26 Oman Sukmana, dkk. Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial: Kebijakan Sosial Dan 

Pekerjaan Sosial Dalam Penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Warga Negara (Jatim: Intrans 

Publishing, 2015), hlm. 106. 
27 Ibid, hlm. 107.  
28 Anwar Sitepu, Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Negara 

Tujuan (Studi Kasus Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia). Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.13 No.2, 2008, hlm. 35-36. 
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1) Fungsi pencegahan merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk mencegah munculnya masalah sosial baru dan 

mencegah disfungsi sosial.  

2) Fungsi rehabilitasi merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial dalam suatu 

masyarakat.   

3) Fungsi pengembangan merupakan serangkaian tindakan yang 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna 

mencapai suatu kemandirian.  

4) Fungsi perlindungan merupakan serangkaian tindakan yang  

diambil untuk memberikan dilaksanakan untuk memberikan 

rasa aman dan ketenangan, terutama kepada kelompok-

kelompok rentan. 

5) Fungsi suportif merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan-

kegiatan pelayanan sosial yang berkaitan. 

c. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial 

Dalam konteks kebijakan publik, pelayanan sosial lebih 

difokuskan kepada kelompok-kelompok rentan atau mereka yang 

menghadapi hambatan dalam menikmati standar kehidupan yang 

layak29. Jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan negara 

baik yang dikelola oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta 

                                                           
29 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, hlm. 15. 
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meliputi, jaminan sosial, pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, 

pelayanan pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial 

personal30.  

1) Jaminan Sosial  

Jaminan sosial (social security) adalah sistem atau skema 

pemberian tunjangan pendapatan (income tenance). Secara umum 

yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah asuransi sosial 

(social insurance) yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan lain sebagainya. 

Jaminan sosial juga mencakup bantuan sosial (social assistance) 

baik bantuan uang atau barang kepada masyarakat berpenghasilan 

rendah termasuk, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang 

disabilitas yang tidak dapat bekerja, dan lain sebagainya. Jaminan 

sosial sebagai pelayanan publik merupakan perangkat pemerintah 

yang diracang untuk memastikan bahwa semua orang yang 

berpenghasilan rendah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. 

Jaminan sosial merupakan bagian penting dari sistem 

kesejahteraan masyarakat, mengikuti prinsip bahwa pemerintah 

harus berusaha untuk memastikan bahwa ada jaring pengaman 

keuangan atau jaring pendukung pendapatan bagi mereka yang 

kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2) Pelayanan Perumahan 

                                                           
30 Ibid, hlm. 15-20. 
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Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar 

manusia. Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk 

menyediakan perumahan bagi warganya, terutama mereka yang 

berada dalam keluarga berpenghasilan rendah. Pelayanan 

perumahan yang disediakan pemerintah meliputi perumahan 

umum atau perumahan sosial, seperti Rusunawa (rumah susun 

sewa sederhana) dan RSS (rumah sangat sederhana). 

3) Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan 

sosial, dimana orang yang sejahtera tidak hanya memiliki 

pendapatan yang cukup dan tempat tinggal yang memadai tetapi 

juga harus sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini, pelayanan 

kesehatan sangat berkaitan erat dengan sistem jaminan sosial, 

terutama asuransi sosial yang berbentuk asuransi kesehatan. 

Dalam pelayanan dan perawatan kesehatan, selain dokter dan 

perawat juga terdapat pekerja sosial medis (medical social 

worker). Walaupun pekerjaannya di bidang kesehatan, pekerja 

sosial medis lebih kepada aspek psikologisnya dan membantu 

mengurus semua dokumen dalam hal pembiayaan pasien kurang 

mampu.. 

4) Pelayanan Pendidikan 

Pendidikan bersifat wajib bagi anak-anak dari SD hingga 

SMP. Pendidikan formal dapat diperoleh dari sekolah atau 
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universitas yang dikelola Departemen. Namun, pendidikan juga 

tersedia di luar sekolah yang dirancang untuk orang-orang yang 

berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, 

Komunitas Adat Terpencil (KAT), anak jalanan, dan lain 

sebagainya yang diselenggarakan bersama Kementerian Sosial, 

Kementerian Pendidikan dan organisasi-organisasi kerelawanan. 

Pendidikan merupakan sarana penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Dalam konteks kebijakan sosial, pendidikan 

bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan dan 

keterbelakangan. 

5) Pelayanan atau Perawatan Sosial Personal 

Secara garis besar, pelayanan atau perawatan sosial 

personal mencakup tiga jenis: 

1. Perawatan anak (child care) 

Pelayanan yang diberikan kepada anak atau 

keluarganya, terutama anak yang berkebutuhan khusus, 

seperti anak penyandang disabilitas fisik maupun mental 

yang tidak bisa menjalankan hidupnya tanpa bantuan 

orang lain. Perawatan anak juga mencakup perlindungan 

anak dan pengasuhan anak. 

2. Perawatan masyarakat (community care) 

Pelayanan yang diberikan di rumah atau di 

lingkungan  masyarakat, seperti pelayanan rehabilitasi 
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berbasis masyarakat dan rehabilitasi keliling untuk 

masyarakat yang memiliki gangguan fisik maupun 

mental. 

3. Perawatan kriminal (criminal justice) 

Pelayanan yang diberikan untuk menangani 

masalah-masalah kriminal, termasuk pelanggaran hukum 

anak.  

d. Tahapan Pelayanan Sosial 

Mengatasi masalah anak jalanan membutuhkan pekerja sosial 

di dalam setiap tahapan pelayanan sosial. Sehingga tahapan pelayanan 

sosial dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.. 

Tahapan pelayanan sosial pada umumnya mencakup penjangkauan, 

assesment, rencana pelayanan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan 

terminasi. Adapun penjelasan dari tahapan pelayanan sosial ini, 

adalah sebagai berikut31: 

1) Penjangkauan 

Penjangkauan merupakan tahap awal dalam proses 

pelayanan  sosial. Dari sudut pandang pekerja sosial  tahap 

penjangkauan merujuk kepada tahap engagement, intake, dan 

contract. Dalam tahap ini meliputi kegiatan, mengidentifikasi 

calon penerima layanan, kontak awal atau penjajakan dengan 

                                                           
31 Melisa Amalia Amin, Hetty Krisnani dan Maulana Irfan, Pelayanan Sosial Bagi Anak 

Jalanan Ditinjau Dari Perspektif  Pekerjaan Sosial. Share Social Work Journal. Vol.4 No.2, 2014, 

hlm. 186-187. 
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penerima layanan dan pihak-pihak yang terkait, serta 

perumusan kesepakatan atau membuat kontrak. 

2) Assesment  

Menurut perspektif pekerja sosial, tahap assesment 

meliputi kegiatan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, 

mengidentifikasi sistem sumber yang  dibutuhkan untuk 

mengatasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis serta 

merumuskan masalah dari penerima manfaat layanan. 

3) Rencana Pelayanan 

Menurut perspektif pekerja sosial tahap rencana 

pelayanan merujuk kepada tahap planning. Dalam tahap ini 

meliputi kegiatan perumusan tujuan dan perumusan kegiatan 

pemecahan masalah serta menetapkan sistem sumber 

(manusia, metode atau teknik, peralatan, dan lain sebagainya). 

4) Pelaksanaan Kegiatan 

Menurut perspektif pekerja sosial tahap pelaksanaan 

kegiatan merujuk kepada tahap intervensi. Dalam tahap ini 

semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk 

pemecahan masalah diterapkan kepada penerima pelayanan. 

Kegiatan ini dapat berupa pemberian motivasi, pendampingan, 

dan lain sebagainya. 

5) Evaluasi 
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Menurut perspektif pekerja sosial, tahap evaluasi 

dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan serta kendala 

yang dihadapi dari proses intervensi yang dilaksanakan kepada 

penerima pelayanan. 

6) Terminasi 

Terminasi atau tahap pengakhiran pelayanan 

merupakan tahap akhir dalam proses pelayanan sosial. 

Menurut perspektif pekerja sosial tahap terminasi 

dilaksanakan apabila tujuan pelayanan sudah tercapai atau 

penerima pelayanan memerlukan rujukan ke lembaga lain. 

 

2. Tinjauan tentang Anak Jalanan 

a. Definisi Anak Jalanan  

Anak Jalanan merupakan anak yang terkucilkan, 

terpinggirkan, dan terisolasi dari perlakukan kasih sayang karena 

mereka masih relatif muda atau masih dalam tahap perkembangan dan 

harus menjalani kehidupan yang keras dan tidak ramah32. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan 

disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 

(delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan 

dan ditempat-tempat umum yang meliputi anak rentan bekerja di 

                                                           
32 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm. 199. 
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jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan atau anak yang bekerja dan 

hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

melakukan kegiatan hidup sehari-hari33.  

b. Kelompok Anak Jalanan 

Menurut Surbakti dkk yang dikutip oleh Bagong Suyanto, 

berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara garis besar anak jalanan 

dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu34: 

1) Children on the street, yakni anak yang bekerja di jalanan 

namun tetap menjalin hubungan yang erat dengan orang 

tuanya. Mereka terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu 

perekonomian keluarga yang kurang baik karena tekanan 

kemiskinan yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya. 

2) Children of the street, yakni anak yang tinggal di jalanan dan 

melakukan kegiatan ekonomi. Beberapa anak masih 

mempertahankan hubungan dengan orang tuanya, tapi jarang 

(tidak teratur) bertemu satu sama lain. Mereka kabur dari 

rumah karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang 

tuanya.  

3) Children from families of the street, yakni anak dari keluarga 

jalanan. Mereka memiliki hubungan yang cukup kuat dengan 

keluarga mereka tetapi kehidupan mereka tersebar di jalanan. 

                                                           
33 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan, pasal 1 ayat (4). 
34 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm. 200-201. 
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Mereka biasanya tinggal di kolong jembatan, bangunan-

bangunan yang tidak berpenghuni, di sepanjang rel kereta api, 

dan lain sebagainya. 

c. Faktor Munculnya Anak Jalanan 

Keberadaan anak jalanan menjadi suatu permasalahan sosial 

yang dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Secara 

tidak langsung dampak krisis ekonomi yang terjadi berakar pada 

peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak terjerumus dalam 

kehidupan di jalanan, antara lain35: 

1) Masalah kemiskinan yang menyebabkan anak harus 

membantu perekonomian keluarga yang kurang baik. 

Sehingga anak memiliki inisiatif untuk mencari nafkah di 

jalanan, namun tak jarang anak yang turun ke jalanan karena 

paksaan atau dorongan dari orang tuanya. 

2) Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home 

3) Hubungan orang tua dan anak yang buruk 

4) Putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang 

sekolah yang mahal 

5) Adanya pengaruh dari teman atau saudara 

6) Perlakuan yang salah terhadap anak (child abuse) 

7) Adanya tindak kekerasan terhadap anak 

                                                           
35 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm, 210-212. 
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Selain itu, Sudrajat mengemukakan penyebab munculnya anak 

jalanan meliputi tingkat mikro, mezzo, makro yang diuraikan sebagai 

berikut36: 

1) Tingkat Mikro (Immediate Causes) 

Menjelaskan bahwa faktor munculnya anak jalanan di 

latar belakangi oleh kemauan anak dan faktor keluarga, 

seperti lari dari keluarga karena adanya tindak kekerasan dari 

orang tuanya, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi 

memaksa anak untuk bekerja, adanya pengaruh dari teman 

dan lain sebagainya 

2) Tingkat Mezzo (Underlying Causes) 

Menjelaskan bahwa faktor munculnya anak jalanan di 

latar belakangi oleh kondisi lingkungan sosial di masyarakat 

yang mana kebiasaan yang dilakukan menjadi suatu tradisi 

yang terus dijalankan, seperti kebiasaan yang mengajarkan 

kepada anak untuk bekerja sehingga menjadi tradisi yang 

mengharuskan anak bekerja. Hal ini terkadang membuat 

anak terpaksa meninggalkan pendidikannya dan kebiasaan 

merantau ke kota untuk mencari pekerjaan karena kurangnya 

lapangan pekerjaan di daerahnya. 

3) Tingkat Makro (Basic Causes) 

                                                           
36 Fikriyandi Putra, Desy Hasanah, & Eva Nuriyah. Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah 

Singgah, hal.55. 
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Menjelaskan bahwa faktor munculnya anak jalanan 

disebabkan oleh struktur makro, seperti kemudahan mencari 

pekerjaan di sektor informal yang tidak membutuhkan 

banyak modal dan pengalaman, adanya perpindahan orang 

dari kota ke kota yang menciptakan adanya persaingan 

dalam mencari pekerjaan, meningkatnya biaya hidup di 

semua sektor kehidupan dan lain sebagainya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai fenomena-

fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian dalam kehidupan 

sosial berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau natural setting yang 

holistik, kompleks, dan rinci37. Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian 

bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan 

perilaku yang diamati terkait dengan kegiatan pelayanan sosial yang 

dilaksanakan di Yayasan Rumah Impian kepada anak jalanan38. 

                                                           
37 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 

2018), hlm. 9. 
38 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2017), hlm. 4. 
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Pendekatan penelitian lapangan (field research) merupakan salah 

satu metode pengumpulan data yang mengharuskan penulis terjun langsung 

ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan tentang 

suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah39. Penulis melaksanakan 

penelitian ini di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Rumah Impian yang 

berlokasi di Jl. Pisang No. 9 Dusun Juwangen RT. 04 RW. 01 Kelurahan 

Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Menurut Moleong, subjek penelitian merupakan orang yang 

menjadi sumber informasi tentang situasi dan kondisi lokasi 

penelitian40. Dalam pengambilan subjek penelitian penulis 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu41. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang 

                                                           
39 Ibid, hlm. 26. 
40 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 195. 
41 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 54.  
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dianggap paling tahu tentang objek penelitian maupun informan yang 

paling berkuasa. Subjek penelitian yang dipilih adalah: 

1) Ketua Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

2) Pengurus Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

3) Pekerja Sosial Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

4) Fasilitator Hope Shelter Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

5) Pengasuh Hope Shelter Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

6) Relawan Sosial Yayasan Rumah Impian Yogyakarta 

7) Anak dampingan Hope Shelter Yayasan Rumah Impian, dengan 

kriteria yaitu berusia tidak lebih dari 17 tahun dan sudah 

didampingi lebih dari 1 tahun.  

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi isu atau 

pokok persoalan yang hendak diselidiki dalam sebuah penelitian42. 

Objek penelitian ini berkaitan dengan pelayanan sosial pada anak 

jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan 

oleh dua pihak, antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara 

                                                           
42 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 199. 
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sebagai sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

(interviewee) melalui komunikasi langsung43. Wawancara juga dapat 

dianggap sebagai pribadi (face to face) dengan seorang informan yang 

memberikan jawaban langsung tentang suatu objek yang diteliti44. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak 

terstruktur, artinya penulis tidak terikat dengan pedoman wawancara 

yang sudah tersusun secara sistematis melainkan hanya berpedoman 

pada garis besar permasalahan yang ingin diteliti45. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara secara langsung maupun tidak 

langsung melalui Google Meet dan WhatsApp kepada Ketua Yayasan 

Rumah Impian, Pekerja Sosial, Pengurus, Pengasuh Hope Shelter, 

Fasilitator Hope Shelter, Relawan Sosial, serta anak didampingi 

Yayasan Rumah Impian.  

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan46. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode observasi non-partisipan artinya pengamat atau 

peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati47. 

                                                           
43 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186. 
44 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 372. 
45 Ibid, hlm. 377. 
46 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm.104. 
47 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, hlm. 384. 
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Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengamati secara 

langsung pelaksanaan pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan 

Rumah Impian Yogyakarta. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan peristiwa masa lalu dalam bentuk 

sumber tertulis, artefacts, gambar, maupun foto yang  dapat 

memberikan informasi selama proses penelitian48. Dokumentasi 

penelitian ini dapat berupa data terkait Yayasan Rumah Impian, data 

anak jalanan yang didampingi, foto kegiatan anak dampingan, foto 

fasilitas yang dimiliki Yayasan Rumah Impian, serta rekaman hasil 

wawancara. 

5. Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis  data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan cara memilih data yang penting untuk 

dipelajari dan dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain49. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis data oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi50.  

a. Reduksi data 

                                                           
48 Ibid, hlm. 391. 
49 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 236-237. 
50 Ibid, hlm. 237. 
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis di mana data yang 

tidak terpakai dibersihkan, diklasifikasikasikan, diarahkan, dibuang, 

dan diatur sehingga kesimpulan dapat ditarik dan di validasi51. 

b. Penyajian data  

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun 

setelah pemrosesan data yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Data 

penelitian dapat disajikan sebagai teks deskriptif yang didukung oleh 

matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya52.  

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. 

Penarikan kesimpulan merupakan temuan penelitian dalam 

menanggapi fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data53. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam sebuah penelitian digunakan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh akurat. Sehingga data yang 

diperoleh benar-benar layak untuk dianalisis. Adapun teknik yang 

digunakan untuk memvalidasi data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sumber selain 

data untuk keperluan validasi dan perbandingan data54. Dalam penelitian ini 

                                                           
51 Ibid, hlm. 243-244. 
52 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 308-309. 
53 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), hlm. 212. 
54 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330. 
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penulis menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan dan 

mengecek kembali informasi yang diperoleh selama proses penelitian, 

dengan cara55: 

1. Perbandingan data lapangan dengan data wawancara dengan 

informan. 

2. Perbandingan data wawancara antara satu informan dengan 

informan yang lainnya. 

3. Perbandingan data hasil wawancara dengan dokumentasi terkait. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi ini, maka 

penulis menetapkan sistematika pembahasan kedalam beberapa bab. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bagian awal dalam skripsi ini memuat halaman judul, halaman 

pengesahan, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi, surat 

pernyataan berjilbab, halaman persembahan, motto, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

BAB I Pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Gambaran Umum, penulis menguraikan tentang gambaran 

umum Yayasan Rumah Impian yang terdiri dari sejarah berdirinya, letak 

                                                           
55 Ibid, hlm.330-331. 
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geografis, visi dan misi, tujuan, prinsip-prinsip dasar, struktur organisasi, 

susunan pengurus, program-program yang dilaksanakan, data anak jalanan, dan 

mitra kerja Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. 

BAB III Pembahasan, penulis menguraikan hasil penelitian mengenai 

pelayanan sosial pada anak jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta. 

BAB IV Penutup, penulis menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan 

kata penutup. 

Bagian akhir dalam skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-

lampiran dari hasil penelitian. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai 

“Pelayanan Sosial pada Anak Jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta” 

dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut:  

1. Pelayanan sosial anak jalanan yang dilaksanakan Yayasan Rumah 

Impian merupakan suatu proses pemberian pelayanan berupa 

pendampingan yang bertujuan agar anak dapat keluar dari jalanan, dapat 

meraih impiannya dan terpenuhi semua hak-hak dasarnya, terutama 

empat hak dasar seperti hak memperoleh pendidikan, hak bermain, hak                                                                   

untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral dan sosial, serta hak tumbuh kembang. Adapun 

fungsi pelayanan sosial seperti, fungsi pencegahan, fungsi rehabilitasi, 

fungsi pengembangan, fungsi perlindungan, dan fungsi suportif. 

2. Tahapan-tahapan pelayanan sosial yang dilaksanakan Yayasan Rumah 

Impian dalam membantu menyelesaikan masalah anak jalanan agar dapat 

keluar dari jalan, meliputi: 

1. Tahap Penjangkauan, merupakan proses pendekatan awal yang 

dilaksanakan Yayasan Rumah Impian dengan menggunakan sistem 



99 
 

jemput bola atau mendatangi anak-anak jalanan secara langsung di 

tempat mereka berada. 

2. Tahap Assesment, merupakan proses menggali informasi sedalam-

dalamnya tentang masalah yang dihadapi anak jalanan dengan 

menggunakan format assesmen BPSS (Biologis, Psikologis, 

Sosial, dan Spiritual).  Assesment yang dilaksanakan Yayasan 

Rumah Impian meliputi, assesment awal dan assesment mendalam. 

Assesment awal bertujuan untuk menggali identitas anak, latar 

belakang masalah anak, genogram, dan ecomap sedangkan 

assesment mendalam bertujuan untuk menggali kondisi anak 

jalanan di rumah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak jalanan, 

dan kondisi keluarga anak jalanan. 

3. Tahap Rencana Pelayanan (planning), merupakan proses 

perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada anak-anak 

jalanan dengan melaksanakan Case Conference.  

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan (intervensi), merupakan proses 

pelaksanaan rencana pelayanan yang sudah dibuat sebelumnya 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk anak-anak jalanan 

yang tidak tinggal di asrama atau bagi anak dampingan luar, 

pelaksanaan intervensi berupa pendampingan yang lebih intensif. 

Sedangkan untuk anak-anak jalanan yang tinggal di asrama atau 

anak dampingan dalam Hope Shelter atau Children Crisis Center 

mereka akan mendapatkan semua jenis pelayanan sosial yang ada 
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di Yayasan Rumah Impian, seperti Jaminan Sosial, Pelayanan 

Perumahan,  Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, dan 

Pelayanan atau perawatan sosial personal berupa perawatan anak 

(child care). 

5. Tahap Evaluasi, merupakan proses yang dilaksanakan untuk 

mengukur keberhasilan dari program assesment dan intervensi 

yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya.  

6. Tahap Terminasi, merupakan proses pengakhiran pelayanan 

setelah anak dampingan dinyatakan selesai dalam tahap intervensi 

ataupun anak dampingan yang sudah menyelesaikan 

pendidikannya sampai jenjang SMA/Sederajat.  

3. Pelayanan sosial yang dilaksanakan Yayasan Rumah Impian tentunya 

tidak selalu berjalan lancar dan sesuai yang diinginkan, pastinya terdapat 

banyak faktor penghambat dalam proses pelaksanaanya. Faktor 

penghambat yang ada, seperti kurangnya sumber daya manusia 

khususnya pekerja sosial, adanya penolakan dari orang tua atau keluarga 

yang mewakili anak jalanan, adanya pelayanan yang masih terhambat, 

adanya pandemi Covid-19. Namun terdapat juga faktor pendukung 

dalam pelaksanaan pelayanan sosial, seperti adanya layanan foster 

parents, adanya mitra kerja, adanya fasilitas yang cukup memadai, dan 

adanya layanan pendampingan kepada orang tua. 

 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Pelayanan Sosial 

pada Anak Jalanan di Yayasan Rumah Impian Yogyakarta” dan berdasarkan 

hasil kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi Yayasan Rumah Impian 

Yayasan Rumah Impian sebagai salah satu Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang berfokus pada penanganan masalah anak jalanan 

diharapkan dapat memberikan pelayanan sosial secara maksimal kepada 

anak-anak jalanan terlebih lagi dengan meningkatkan angka anak jalanan 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. 

Dalam memaksimalkan pelayanan sosial tersebut, Yayasan Rumah Impian 

perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pekerja Sosial 

Profesional agar pelaksanaan penanganan kasus anak jalanan dapat 

berjalan dengan lancar. Bagi Yayasan Rumah Impian khususnya pengurus 

yayasan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial dalam 

setiap program yang ada. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam 

penelitian mengenai pelayanan sosial dari sudut pandang yang berbeda 

agar data yang didapat lebih berkembang dan lengkap. Peneliti selanjutnya 

juga diharapkan dapat memperluas penelitian mengenai pelayanan sosial 

menggunakan metode kuantitatif agar data yang didapat lebih akurat untuk 

mendukung dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. 
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c. Bagi pihak akademik 

Bagi pihak akademik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi mengenai pelayanan sosial pada anak jalanan 

khususnya program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.  
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