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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah sosial yang timbul di berbagai kota besar adalah melonjaknya total 

anak jalanan dan kaum marjinal yang belakangan ini semakin mencemaskan. Hal 

tersebut merupakan realitas nyata yang benar-benar terjadi di Indonesia. 

Data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah 

anak yang berusia 10-14 tahun sebanyak 22,4 juta, sehingga diperkirakan terdapat 14 

juta anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang menjadi persoalan, 

sebagian anak yang hidup di bawah garis kemiskinan terpaksa mencari penghasilan 

dengan caranya sendiri, termasuk menjadi anak jalanan.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 jumlah anak 

jalanan di Indonesia sebesar 154.861 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 

230.000 jiwa anak yang berada di jalanan. Dari data Dinas Sosial Jawa Timur pada 

tahun 2009 terdapat 5.224 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 5.324 jiwa. 

Di Surabaya total jumlah anak jalanan meskipun telah menurun dari 795 jiwa di 

tahun 2009 menjadi 790 pada tahun 2010 akan tetapi jumlahnya masih sangat besar 

(Dinas Sosial Surabaya). 

Fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia seperti di atas 

merupakan persoalan sosial komplek. Dikarenakan hidup di jalanan bukanlah hidup 

yang menguntungkan baik dalam sisi psikologis maupun sosiologis bagi anak-anak. 
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Mereka berada dalam kondisi yang kurang aman, serta keberadaan mereka tidak 

jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, dan Negara. 

Perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum terlalu besar dan solutif. 

 Berbagai kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menangani anak jalanan 

telah dilakukan, upaya penanganan  anak jalanan juga telah dilakukan secara 

preventif. Namun dalam kenyataannya jumlah anak jalanan belum berkurang, bahkan 

mereka yang telah ditangani kembali lagi ke jalanan atau berpindah tempat ke tempat 

lainnya. Keadaan inilah yang kemudian melatarbelakangi komunitas Save Street 

Child Surabaya untuk membantu memberikan pendampingan kepada anak-anak 

jalanan dalam bentuk pembelajaran baik formal maupun non-formal yang disebut 

Program Pengajar Keren. 

Save Street Child Surabaya (SSCS) adalah komunitas penggerak pemerhati 

anak jalanan dan marjinal di Kota Surabaya. Komunitas Save Street Child Surabaya 

dibentuk berdasarkan semangat kepedulian anak-anak muda Surabaya terhadap kaum 

minoritas Kota Surabaya. Selanjutnya, gerakan ini dikemas dalam tindakan nyata. 

Selain menyebarkan kepedulian dan semangat berbagi, Komunitas Save Street Child 

Surabaya juga berperan sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan anak jalanan dan marjinal di kota Surabaya (Save Street Child Surabaya, 

2012).  

Save Street Child Surabaya memiliki visi bahwa mereka ingin memanusiakan 

manusia, dalam artian setiap orang terutama anak-anak memiliki hak untuk kembali 

ke nilai-nilai kemanusiaan, keluhurannya sebagai manusia seperti sejak semula Tuhan 
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menciptakan manusia. Setiap anak, sekalipun hidup di jalanan mereka berhak atas 

pendidikan serta penghargaan seutuhnya sebagai manusia. Dengan visi tersebut, Save 

Street Child Surabaya memiliki misi menciptakan aksi nyata berbagi ilmu, kasih, 

keceriaan, serta nilai-nilai hidup lainnya kepada anak-anak jalanan dan anak marjinal.  

Dalam menjalankan aksi nyatanya Save Street Child Surabaya memiliki 

berbagai tantangan dan juga kendala. Kendala yang dihadapi seperti faktor kondisi 

cuaca karena kegiatan belajar semuanya berada di luar (outdoor). Jika hujan turun 

proses belajar tidak dapat terlaksana. Selain itu seperti di lokasi wilayah lampu merah 

jalan Ambengan, anak-anak jalanan terkadang terganggu dengan kebisingan yang 

berasal dari alat transportasi di jalan. 

Para pengajar juga mengalami tantangan dalam menghadapi anak-anak 

jalanan yang mereka didik. Menurut pengajar (inisial GT dan DN), dua pengajar yang 

telah peneliti wawancara secara pribadi pada tanggal 23 Februari 2015, mengajar 

anak-anak jalanan dengan mengajar anak di sekolah umum sangat berbeda, anak 

jalanan memiliki mood yang kurang stabil dan mudah bosan ketika dihadapkan 

dengan tugas belajar secara formal. 

Berdasarkan wawancara tersebut, GT, DN dan pengajar lainnya mencoba 

membuat metode belajar yang disukai peserta didik, seperti mengajak mereka 

bermain terlebih dahulu, bernyanyi bersama atau bersenda gurau, setelah itu baru 

mulai pembelajaran inti. Selain itu mereka harus memaklumi terkadang anak-anak 

jalanan lebih memilih berjualan demi mendapat setoran daripada belajar bersama 

kakak-kakak pengajar. 
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Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh para pengajar di komunitas Save 

Street Child Surabaya termasuk dalam salah satu bentuk kegiatan sosial, karena 

mereka tidak mendapatkan reward seperti gaji dari proses mengajar tersebut. 

Pengajar dalam komunitas Save Street Child tersebut melakukan tindakan sosial 

dengan ikhlas dan tanpa pamrih.  

Tidak dipungkiri di setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda. 

Seperti yang pernah dialami oleh beberapa pengajar, Johannes sebagai humas Save 

Street Child Surabaya mengatakan bahwa masalah yang paling sering terjadi adalah 

kesalahpahaman dengan orangtua murid sampai terkadang orangtua murid 

mengatakan perkataan yang tidak sewajarnya dan adik-adik yang terkadang sulit 

dikendalikan.  

Para pengajar memiliki tanggung jawab untuk mengajar adik-adik dengan 

baik. Selain itu mereka dituntut untuk mengajar secara profesional, dalam artian 

sebisa mungkin jika ada permasalahan tidak sampai mengganggu proses belajar anak 

jalanan sebagai peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengajar, peneliti 

melihat bahwa stress yang dialami oleh pengajar memiliki tingkatan, tergantung 

sejauh mana mereka ingin terlibat di dalam komunitas Save Street Child Surabaya. 

Pengajar yang memiliki niat ingin menambah pertemanan tidak terlalu memahami 

anak-anak jalanan karena mereka hanya ingin menambah relasi saja, sedangkan 

pengajar yang tidak hanya ingin menambah relasi akan ikut terlibat dalam menangani 

anak-anak jalanan. Dari mengajar anak jalanan, mencari tahu kondisi lingkungan 
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keluarga anak jalanan sampai di tingkat dimana mereka memperjuangkan nasib anak-

anak jalanan yang akan mereka sekolahkan. Dalam proses perjuangan tersebut 

pengajar akan berjuang menghadapi orangtua anak jalanan yang menentang 

keinginan pengajar. Perjuangan tersebut mereka akui tidak mudah dan sangat 

membuat mereka merasa stress. 

Setiap pengajar memiliki reaksi masing-masing untuk mengatasi berbagai 

situasi yang kurang menyenangkan selama mengajar. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah self efficacy. Bandura (1997) mengatakan self efficacy adalah  

keyakinan individu akan dirinya bahwa dirinya dapat menguasai suatu situasi dan 

memperoleh hasil yang positif. Pengertian lain menurut Bandura (dalam Feist & 

Feist, 2010) self efficacy adalah keyakinan individu akan kemampuannya untuk me 

lakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian individu itu sendiri dan kejadian 

dalam lingkungannya. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani (2011) pada 

individu, tidak terkecuali dengan pengajar, yang merasa pesimis dapat menyelesaikan 

masalahnya sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya mencapai target atau 

prestasi. Maka diperlukan individu dengan tingkat self efficacy (efikasi diri) yang 

tinggi untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawab tersebut sebagai pengajar. 

Self efficacy yang tinggi dapat membantu pengajar dalam mengatasi berbagai tekanan 

dan hambatan yang ditemui di lokasi mengajar sehingga dapat memperkecil stres 

(Jerussalem & Mittag, dalam Bandura, 1995).  
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Menurut Bandura (dalam Barakatu, 2007) self-efficacy adalah keyakinan 

seseorang untuk dapat berhasil melaksanakan suatu tugas yang diperlukan untuk 

memproduksi hasil. Keyakinan ini didasarkan pada penilaian atau interpretasi  

kognitif yang disebut dengan persepsi. Persepsi individu memandang dan menilai 

dirinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas termasuk memecahkan 

masalah atau melaksanakan suatu kegiatan.  

Penelitian ini akan berfokus untuk melihat self efficacy pengajar yang terkait 

dengan resilience. Resilience menurut Grotberg (dalam Comunion, 2006) adalah 

kemampuan manusia menghadapi, mengatasi, belajar dari kesulitan yang tidak dapat 

dihindari. Hal ini didukung oleh Janas (dalam Dewi & Vonny Djoenaina, 2013) yang 

mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan seseorang untuk mengatasi rasa 

frustasi dan permasalahan yang dialaminya. Individu yang resilien akan melakukan 

usaha untuk mengatasi permasalahan dalam hidup, sehingga dapat bebas dari masalah 

serta mampu beradaptasi terhadap permasalahan tersebut. 

Luthans (2007) menyebut di dalam psikologi positif, resiliensi adalah sebuah 

ketahanan. Resiliensi  merupakan kemampuan individu untuk dapat bangkit dan 

bertahan guna memunculkan kebahagiaan setelah menghadapi hambatan atau situasi 

yang tidak menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitiannya Luthans (2007) 

mendefinisikan resiliensi adalah faktor yang diperlukan untuk dapat mengubah 

tantangan serta ancaman  menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang 

untuk beradaptasi demi perubahan yang lebih baik. 



7 

 

 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa resilience of 

efficacy adalah keyakinan diri untuk dapat tetap fokus mengerjakan sesuatu meskipun 

sedang menghadapi kesulitan serta permasalahan yang dialami. Berbagai situasi yang 

kurang menyenangkan dan situasi yang penuh tantangan tersebut menyebabkan para 

pengajar membutuhkan resilience of efficacy agar mampu menyesuaikan diri 

menghadapi tantangan dan dapat kembali mengembangkan dirinya demi kelancaran 

proses belajar.  

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ada salah satu faktor dari 

resilience of efficacy yang diperoleh pengajar ketika mengalami tekanan atau 

hambatan. Faktor tersebut adalah adanya dukungan antar pengajar. Dukungan 

tersebut berpengaruh pada proses resiliensi para pengajar tersebut. Seperti yang 

dikatakan oleh beberapa pengajar yang telah peneliti wawancara, bahwa dari adanya 

permasalahan yang terjadi menjadikan mereka semakin akrab dan menyatu antar 

pengajar. Contohnya di satu wilayah ada seorang pengajar (pengajar berinisial GT) 

yang mengalami masalah dengan menurunnya motivasi dalam mengajar serta 

mengalami perasaan jenuh, lalu dia menceritakan kejenuhannya ke teman sesama 

pengajar di wilayah tersebut, dan dia mendapat dukungan berupa saran yang 

membangun. 

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah pengajar yang mengalami 

tekanan atau masalah terkait dengan anak-anak jalanan, mendapatkan dukungan 

sosial dari sesama pengajar berupa saran yang membangun (dukungan informasi) 
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mengakibatkan pengajar dapat menyelesaikan masalah dan kembali mengajar anak-

anak jalanan. 

Menurut Cooper & Watson (dalam Nurmalasari, 2007) dukungan sosial ialah 

bantuan yang didapatkan seseorang secara terus-menerus dari individu lain, 

kelompok dan masyarakat luas. Tidak berbeda dengan pendapat Jacobson dan 

Sarason (dalam Nurmalasari, 2007) yang mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

keberadaan seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang menghargai, memiliki 

pengertian dan mencintai kita. 

Para pengajar diharapkan memiliki resilience of efficacy yang baik sehingga 

mampu membuatnya bertahan dan menyelesaikan tugas sebagai pengajar. Beberapa 

sumber self efficacy menurut Bandura (1997) yaitu mastery experience, vicarious 

experience, verbal persuasion, dan physiological and affective states. Salah satu 

faktor yang diduga berhubungan dengan resilience of efficacy adalah adanya 

dukungan sosial dari komunitas. Persuasi verbal diperoleh melalui dukungan 

emosional berupa pujian, semangat, dan motivasi. Physiological and affective states 

didapatkan dari dukungan emosional dari sesama pengajar melalui aspek psikologis 

yang menimbulkan rasa nyaman, terhibur dan rasa dicintai. Setelah mendapatkan 

dukungan secara informasional maupun emosional, pengajar mendapatkan cara 

bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Apabila berhasil dalam 

melaksanakan tugasnya, maka pengajar akan memiliki sebuah pengalaman 

keberhasilan yang dapat meningkatkan self efficacy. 
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Diduga dukungan antar pengajar sangat berpengaruh di dalam kelancaran 

program SSCS. Para pengajar secara alamiah membentuk sebuah keluarga melalui 

program “Pengajar Keren”, mereka juga disatukan dengan adanya gathering rutin. 

Dalam acara tersebut seluruh pengajar berkumpul dan diberi kebebasan untuk 

menceritakan seluruh masalah atau hambatan yang dialami, kemudian di dalam forum 

tersebut secara bersama-sama berdiskusi guna mencari solusi. Hal ini sejalan dengan 

yang dikatakan oleh Sarafino (dalam Humaera, 2013) bahwa dukungan sosial adalah 

kenyamanan, kepedulian, kepercayaan diri atau bantuan yang dirasakan seseorang 

dari orang lain atau kelompok. Dukungan sosial merupakan suatu bentuk komunikasi 

yang bersifat positif, disertai rasa suka, rasa percaya, dan nada respek yang sangat 

berarti bagi kehidupan orang lain. 

Sarafino (dalam Humaera, 2013) membagi dukungan sosial atas empat 

macam, yakni dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan penilaian, dan 

dukungan instrumental. Dari wawancara kepada FI (pengajar di wilayah Arjuna), 

peneliti menduga dukungan yang diperoleh pengajar adalah bentuk dukungan 

informatif dan dukungan emosional. Karena menurut FI di wilayahnya ada beberapa 

pengajar yang mengaku tidak tahu harus mengajarkan apa kepada adik-adik, 

kemudian FI dan pengajar lain membimbing pengajar tersebut serta memberi 

masukan mengenai hal-hal yang dapat diajarkan kepada adik-adik. 

Dukungan informatif atau informational support adalah komunikasi yang 

menyediakan informasi yang berguna atau diperlukan, ketika menghadapi situasi 

yang menantang. Dukungan ini kebanyakan diperlukan untuk membuat keputusan. 
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Sedangkan dukungan sosial atau emotional support adalah dukungan yang berupa 

ekspresi, seperti ekspresi empati, kepedulian atau simpati. Menurut Schaefer, Coyne, 

and Lazarus (dalam Veinot, Kim & Meadowbrooke, 2011) ekspresi dari dukungan 

emosional tidak mencoba untuk langsung memecahkan masalah tetapi berfungsi 

untuk merubah suasana hati seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kedua 

dukungan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap resilience of efficacy 

pengajar. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengajar Save Street 

Child Surabaya, diketahui bahwa pengajar membutuhkan informasi mengenai sosok 

anak jalanan yang dihadapi. Karena jika mereka kekurangan informasi atau tidak 

mengetahui sama sekali mengenai anak jalanan yang akan mereka temui, pengajar 

akan mengalami kesulitan dalam menangani anak jalanan. Kesulitan pengajar adalah 

jika menghadapi karakter anak jalanan yang acuh tak acuh, sensitif, sangat aktif dan  

berasal dari latarbelakang keluarga yang berbeda-beda. Dari kesulitan yang dialami 

tersebut pengajar merasakan stres tersendiri dikarenakan mereka tidak tahu harus 

bagaimana mengatasi anak-anak tersebut dan dari situlah dibutuhkan dukungan 

informasi agar pengajar dapat kembali melaksanakan tugas mengajar anak-anak 

jalanan. 

Seorang pengajar yang sedang mengalami kondisi stres ketika menghadapi 

anak-anak jalanan selain membutuhkan dukungan informasi juga membutuhkan  

dukungan emosional. Salah satu pengajar yang telah peneliti wawancara mengaku 

masalah terberat yang dihadapi adalah menghadapi keluarga dari anak jalanan yang 
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mereka sedang perjuangkan untuk bisa bersekolah. Pengajar merasakan bahwa 

tantangan terbesar saat ini menghadapi orangtua anak jalanan yang meragukan serta 

menyepelekan niat pengajar SSCS untuk menyekolahkan anak mereka. Hal yang 

dapat membuat pengajar tetap bertahan adalah memiliki partner sesama pengajar 

yang juga mempunyai visi yang sama yaitu ingin terus berjuang agar anak-anak 

jalanan dapat bersekolah. Dukungan emosional yang didapat pengajar dalam bentuk 

pemberian empati dan perhatian dari sesama pengajar yang dapat membuat pengajar 

merasa mampu untuk melalui tantangan yang ada. 

Saat ini masih sedikit penelitian tentang hubungan antara informational peer 

support dan emotional peer support terhadap resilience of efficacy pada pengajar 

keren Save Street Child Surabaya. Adapun penelitian terdahulu mengenai dukungan 

sosial pada ODHA menunjukkan adanya hubungan positif dari dukungan sosial yang 

diterima subjek terhadap aspek kesehatan, psikologis, sosial dan pekerjaannya 

(Nurbani, 2009). Penelitian lain yang terkait adalah pengaruh dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan instrumental terhadap 

stress pada remaja di Yayasan Panti Asuhan Putra Harapan Asrori Malang oleh 

(Pratiwi & Laksmiwati, 2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan 

positif yang sangat signifikan antara dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informatif terhadap stres. Namun penelitian di 

atas hanya menceritakan tentang dukungan sosial terhadap aspek tertentu dan 

dukungan sosial terhadap stress.  Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah 
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ada hubungan antara informational peer support dan emotional peer support dengan 

resilience of efficacy pada pengajar Save Street Child Surabaya.  

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan 

hubungan antara informational peer support dan emotional peer support dengan 

resilience of efficacy pada pengajar keren Save Street Child Surabaya, serta 

mengetahui resilience of efficacy yang dimiliki pengajar ketika mengalami tekanan 

atau masalah. Pada penelitian ini juga untuk mengetahui variabel mana yang 

memiliki kontribusi besar terhadap resilience of efficacy.  

Save Street Child Surabaya cukup menarik untuk diteliti, karena melihat 

kenyataannya bahwa SSCS adalah pioneer dari komunitas sosial yang fokus pada 

anak-anak jalanan dan kaum marjinal di Surabaya. Peneliti juga melihat komunitas 

ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama anak muda di 

Surabaya. Selain itu, penelitian ini perlu dilakukan karena masih terbatasnya 

penelitian yang membahas mengenai resilience of efficacy pengajar anak jalanan dan 

kaum marjinal, karena melihat tugas atau peran seorang pengajar sukarela merupakan 

pekerjaan yang tidak semua orang bersedia dan mau melakukannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ada hubungan antara informational peer support dan emotional peer 

support secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada pengajar Save 

Street Child Surabaya (SSCS)? 
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b. Apakah ada hubungan antara informational peer support dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan emotional peer support pada pengajar Save Street Child 

Surabaya (SSCS)? 

c. Apakah ada hubungan antara emotional peer support dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan informational peer support pada pengajar Save Street 

Child Surabaya (SSCS)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

a. untuk mengetahui apakah ada hubungan antara informational peer support dan 

emotional peer support secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada 

pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS). 

b. untuk mengetahui apakah ada hubungan antara informational peer support dan 

resilience of efficacy dengan mengendalikan emotional peer support pada 

pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS). 

c. untuk mengetahui apakah ada hubungan antara emotional peer support dan 

resilience of efficacy dengan mengendalikan informational peer support pada 

pengajar Save Street Child Surabaya (SSCS).  
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1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang Ilmu Psikologi 

Konseling dan Psikologi Klinis yang terkait dengan resilience of efficacy. 

B. Manfaat Praktis 

1) Bagi pengajar 

 Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pengajar, sehingga dapat menjadi acuan untuk membantu individu dalam 

menjalani tugas-tugasnya sebagai pengajar. 

2) Bagi rekan pengajar 

 Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pengajar. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi orang 

di sekitar individu untuk menolong individu dalam menjalankan perannya sebagai 

pengajar. 

3) Bagi Save Street Child Surabaya (SSCS) 

 Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pengajar, sehingga dapat menjadi acuan untuk merancang bentuk 

dukungan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas performa pengajar.  


