
BAB V 

KESIMPULAN,KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Faktor penyebab anak jalanan di Kota Batam melakukan pekerjaan 

mengemis yakni : 

- Masalah Ekonomi Keluarga 

Kehidupan ekonomi keluarga anak jalanan mereka dapat 

dikelompokkan kedalam kehidupan ekonomi 

rendah.Pendapatan kedua orangt tua berkisaran hanya 

100.000 s/d 300.000 /bulan hal inilah yang membuat 

mereka tidak mencukupi biaya keluarganya dan tanggungan 

keluarga. 

- Pengaruh Lingkungan Serta Populasi Anak 

Lingkungan sekitar dan sekitar anak-anak, teman-teman 

mereka, mungkin menjadi alasan mengapa anak berjalan di 

sekitar. Anak-anak akan merasa lebih nyaman dengan 

orang tua mereka ketika mereka mengabaikan tanggung 

jawab mereka. Jika anak-anak taman adalah sebuah 

lingkungan untuk anak-anak jalanan. Meninggalkan rumah 

dan keluarga pertama yang bermain di stasiun atau di jalan. 

Seiring waktu, anak akan pergi mengemis. Biasanya, anak-

anak akanmerasa senang untuk kegiatan baru mereka 
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(mengemis) karena mereka bisa mendapatkan uang dengan 

mengemis. 

- Kekerasan serta Perpecahan di dalam rumah tangga orang 

tua 

Masalah sosial juga terkait dengan hubungan orang 

(pengemis jalanan) dengan masyarakat, terutama keluarga, 

keluarga memainkan peran penting dalam kehidupan anak-

anak.Hubungan orang tua dapat memengaruhi anak-anak 

yang turun ke jalan, seperti pertengkaran orangtua-ke-

orangtua, perpisahan orangtua, perkawinan, atau bahkan 

perceraian orangtua-ke-keluarga. 

2. Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam 

melakukan pencegahan masalah anak yang mengemis di Kota 

Batam yakni :. 

- memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan usaha 

ekonomi untuk keluarga.  

- Melakukan kerja sama dengan Dinas Pencacatan Sipil yang 

akan dibuatkan mengenai identitas anak seperti akta 

kelahiran dan lain sebagainya.  

- Dari segi pendidikan jika tidak mempunyai dana untuk 

bersekolah, maka dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Batam akan mencarikan sekolahyang  

sekolah tersebut mempunyai kerja sama dengan Dinas 
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Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam seperti 

program PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) dan 

menyelenggarakan pemantapan / pembelajaran. 

- Melakukan sosialisasi / konsultasi mengenai bahaya anak 

ketika mereka berada di jalan, serta dampak anak cucu 

mereka ke depannya. 

- Memberikan bantuan dalam bentuk apa saja seperti 

tabungan sosial anak, sembako rutin untuk setiap tahunnya, 

pendidikan, identitas, serta untuk orang tua mereka akan 

dibina dengan pemberdayaan perempuan dengan membuat 

kerajinan tangan supaya untuk ke depannya mereka 

mempunyai kegiatan untuk menghasilkan uang. 

Bentuk eksploitasi yang terjadi pada mereka yaitu bentuk eksploitasi 

yang dilakukan orang tua mereka sendri.Beberapa mereka disuruh bekerja 

sebagai pengemis oleh orang tua mereka sendiri.Orang tua mereka dikirim 

untuk bekerja terlepas dari kelayakan anak itu. Orang tua merampas hak-hak 

anak-anak mereka karena anak-anak jalanan ini harus pergi ke sekolah dan 

menikmati masa remajanya dengan baik seperti anak-anak lain. Tapi itu benar-

benar fenomena yang mengkhawatirkan, di usiamuda mereka telah mengadu 

nasib untuk mendapatkan kekayaan.Di samping itu mereka juga mengalami 

berbagai damapak dari eksploitasi tersebut. 

Anak-anak juga merasakan efek ini karena perkembangan fisik mereka 

yang tidak teratur, termasuk kesehatan umum mereka.Ini dibuktikan dengan 
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situasi anak jalanan yang memiliki tubuh hitam dan kurus dan yang tidak 

terawat.Anak jalanan yang normal makan hanya dua kali sehari, bahkan 

makanan tidak tergolong sehat karena tidak memenuhi kriteria 4 makanan sehat 

ideal. Mereka hanya mengonsumsi karbohidrat yang diperoleh dari nasi dan 

sedikit protein tempe atau kadang-kadang sedikit daging nasi. Anak jalanan 

juga menderita gangguan kognitif dan kurang pengetahuan untuk menjalani 

kehidupan normal.Ini karena mereka sering meninggalkan sekolah atau bahkan 

tidak pernah bersekolah. 

 

5.2 Keterbatasan 

Di dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, adapun 

keterbatasan di dalam penelitian ini yakni: 

a. Di dalam melakukan proses wawancara terkadang terganggu oleh 

keadaan di sekitar. 

b. Peneliti terkendala oleh waktu dikarenakan harus koordinasi dengan 

pihak yang akan diwawancarai. 

 

5.3 REKOMENDASI 

a. Untuk orang tua 

Orang tua adalah ruang di mana anak-anak menikmati cinta, 

perlindungan, kenyamanan, dan tempat di mana anak-anak 

dapat berbagi masalah atau kebahagiaan mereka. Orang tua 

harus terus mempertahankan dan mengawasi perilaku mereka 
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dan memperhatikan perkembangan sosial dan pendidikan 

untuk masa depan. Selain itu, orang tua juga harus membantu 

anak-anak untuk melakukan kegiatan positif untuk mencapai 

hasil yang sukses., karena sebagaimana hasil penelitian bahwa 

orang tualah yang memotivasi anak untuk melakukan 

perbuatan mengemis / menjual koran serta mencari nafkah di 

jalan dan memperhatikan perkembangan sosial anak serta 

perkembangan pendidikannya. 

 

b. Untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Batam 

Kebijakan pemerintah di dalam rangka mengurangi anak 

jalanan diharapkan segera melakukan penanganan serta 

pencegahan terhadap munculnya anak yang beredar di jalanan 

karena bagaimanapun mereka juga memiliki hak yang sama 

dengan anak yang lainnya. Lebih tepatnya Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam harus memberikan 

himbauan kepada masyarakat umum untuk tidak lagi 

memberikan uang kepada anak yang beredar di jalanan karena 

dalam hal ini masyarakat juga harus bekerja sama untuk 

mencapai hal tersebut di samping itu pemerintah harus 

menyediakan fasilitas bagi anak yang sudah mereka tampung 

sehingga mereka bisa berkarya sesuai dengan potensi yang 
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mereka miliki jadi uang bukan lagi menjadi prioritas yang 

utama, di samping itu juga pemerintah hendaknya 

memberdayakan keluarga terutama pada orang tua yang 

keadaan ekonominya kurang sehingga pendayagunaan pada 

anak itu dapat diminimalisir. Bila perlu ditambah adanya 

pendamping serta tutor anak jalanan, tutor tersebut harus 

memahami karakteristik anak sehingga mempermudah dalam 

kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dan tutor tersebut harus 

memberikan perhatian yang lebih terhadap mereka supaya 

mereka tidak turun lagi ke jalan serta mengadakan penyuluhan 

dan pelatihan, bekal tersebut yang telah diberikan bisa menjadi 

bekal untuk mencari uang atau untuk bekerja untuk ke 

depannya. Dan kepada peneliti selanjutnya, agar bisa 

mengungkap permasalahan yang belum bisa diteliti di dalam 

penelitian ini karena keterbatasan hasil penelitian. 

 

c. Untuk masyarakat Sekitar Lokasi Penelitian 

Di dalam hal ini masyarakat seharusnya ikut serta berperan di 

dalam mengatasi anak yang beredar di jalanan dengan tidak 

lagi memberikan uang kepada mereka di dalam rangka untuk 

mengurangi jumlah anak jalanan yang beredar di samping itu 

hendaknya masyarakat tidak beranggapan mereka sebagai 

pembawa masalah dan enggan mendekati mereka.Untuk 
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menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak jalanan juga 

memerlukan dari masyarakat sekitar karena ada beberapa dari 

mereka yang memang dikarenakan keadaan yang memaksa 

mereka untuk turun ke jalan. 
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