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Pznzlitian ini bertujuarl untuk: (1) mzndzshripsikan motif b ~ r ~ l i a s i  anali 
jalanan. (2) mmdeskripsikan proses pembelajaran anak jalanan. (3) 
m z n c l z s k r i p s  tinghat pwtisipnsi anal; jnlmm, d m  (4) m~ndsskipsil.;an ad3 
tidahva pznparuh motif berakiliasi. proses pzmbzlajaran terhadap tinskat 
pxtisipasi mak jaknan &lam kegistan belajar di m a h  sing&. 

bletoclz yang digunakan dalam penelitian ini adaiah mztodz korelasional. 
yang menghubungkan sustu wri3Eel dengan vari3Eel lainnya. Populasi penelitian 
ini adaldl mah jalanan pznzrima bzasiswa ymg didanai olzh HNSDP ymg 
tersebar pada 11 rumah singgah yang berjumlah 1379 orang. Sampel diambil 
dsngan t eh ik  area stratified random sampling y a h i  10% untiik masing-masing 
rumah singgah, sehingga sampel berjumlah 138 orang. LTntuk mengn&ap data 
dipaksi teknik mghet d m  alat pen,oumpul &t3 questioner. Tsknik maliss data 
vang d i ~ n a k a n  rumus statistik persentase clan analisa regesi sederhana. 

Dalam penslitian ini telah ditemukan bebsraos in fomsi  nntara lain: 
Motif bed-iasi  a m k  jalman tergolony tinygi y a h i  64,499.0, pzrsentasz 

kedua adalah sangat t i n s i  yaitu 22,46°6, kategori rend'ah \;'aim 2,90°6. Nilai mta- 
rata motif bzrafiliasi adalah 42,0490. Harga rata-rata tzrszbut apabila di 
konsultasikan kedalam klnsifikasi skor motif hernfiliasi yang terdapat pada tabel 
maka tcrmasuk katzgori tingi (39-45) 

Proses pembelajaran anak jalanan berjalan dengan baik. dxnana 44,21*80 
menjsn-ab setuju. Persentase kedu3 41,30 kurang setujy kategori sangt setuju 
11,59% clan 590 kategori tidak setuju. Nilai rata-ram proses pzmbzlajaran 
32,15%. Haro,a rata-rah tersebut apabila dikonsultasikcln kedalam klasifikasi 
proszs pzmbe1ajara.n yang tzrdapa~ pada label, maLa tzrmasuk p d a  hatcgori sctuju 
dengan proses pembelajaran (3 I -35) 

Tingkat partisipasi anak jalanan &lam kzgiatrln belajar di rum& singgall 
rendah yaitu 55,80°/o. Kategori tinggi adalah 24,64O/b, katesori sangat tinggi 
13,01% dim kategori rendah sekali yaitu 6,59b. Xdai rsta-rata tin$at prutisipasi 
33,7190. Harga rata-rata tzrsebut apabila dikonsultasikan kedalam skor tingbt 
pxtisipasi terrnasuk pa& kategori r endh  (30-31). 

Motif berafiliasi, dan proszs pembelajxan berpengaruh terhadap tingkat 
partisipasi anak jalanan dalam kegiatan belajar di rurnah cinsah. hlielnlui variansi 
u n u  uji indzpendznsi dipzrolzl~ F litung 56,37 dari F tabel 3.06. Hal ini 
men~ambarkan bahwa regesi ganda Y atas X1 clan X2 bmifat nyata. Motif 
b~afIliasi, proses pembelajaran secara sendiri-scndiri maupun secara bersama- 
sarna mempunyai hubungan positif dan kontribusi yans berarti terhadap tingkat 
partisipasi anak jahnan d a b  kegatan belajar di rumah singgah. Llotif berafiliasi 
secara sendiri mempunyai hubungan positif (0,63) dengan tingkat partisipasi anak 
jalanan d m  kontribusi yang berxti terhadap tingkat partisipasi anak jalanan 
sebesar 25%. Proses pzmbzlajarm secara sendiri mcmpunyai hubungan positif 
(0,71) dengan tingkat partisipasi anak jalnnan dan kontribusi yang herarti terhadap 
t inght partisipasi a i k  jalanan szbcsclr 20 91. hlotif bzrdiiau< proses 
pembelajaran secara bersama-sama mempunyai huhungan positif (0,69) dengan 
tin$& pnrtisipasi anak jalman. T'ariabel-t~riabel tersebut mempunyai kontribusi 
yang baarti yakni 48 % dan sisanva 52 90 ditentukan oleh faktor lain. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai gmerasi penerus adalah pewaris cita-cita pzrjuangan bangsa 

yang mzrupalcan sumbzr daya manusia yang sangat pentjng' dahm mmcapai 

kzberhasilan pembangunan. U n t d  mznjadi sumbzr daya mmusia ymg bakualitas 

mak mempunyai hak dan kebutuhan hidup ymg pzrlu dipznuhi yaitu hak d m  

kebutuhan akan rnakm dan wt-wt $21, kesehatan, bemain, kebutuhan emosioml, 

pengembangan spiritual dan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan 

keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bag kkzlan2sungan hidup, tumbuh 

kembang dan perlindungannya. Di samping itu anak juga berhak atas peluang dan 

dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri serta kemampuanny a. 

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 telah menyebabkan banyak 

orang tua dan keluarga yang mengalami penurunan daya heli akibat pernutusan 

hubungan kerja, clan peningkatan harga-harga barang sehingga keluarga tidak dapat 

memenuhi seluruh hak dan kebutuhan anak. 

Akibat lebih jauh yaitu bmyaknya anak yang terpaksa meninggalkm sekolah 

gum mencari nafkah di jalan, sehingp jumlah anak j a l m n  (.4njal) di kota-kota 

menunjukkan peningkatan yang tajarn. Menurut Juklak PKS Anjal (Depsos 1999), 

anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

mencari nafkah clan berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnva. 

Situasi liehidupan di jalm m e m b e r h  peluang bagi anak-anak untuk 

melahvkan berbagai kegiatan yang dapat memberilm penghasilan atau sekedar 
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bzgaul dan bzrmain benama tzrnan stbayanya. Di samping itu kehidupan di jalan 

juga sangat rnzmbahayahar1 kz1liclup;ul andh ddam bcntuL mcmm keczlakaan d m  

kesehatmnya. Kehidupm di jslm dapat menyebabh  anal; rcntm terhadap 

eksploihsi, pemersan, tindak kekerasq tinchk kejahatan, penyalah,gmmn 

narkotika, spikotropika, dan z ~ t  adiktif lainnya serta perbuatan a susila sehmgga 

membahayakan perkembangan emosi. intelektual dan moral anak. 

Dari hasil penelitian Unika Atmajaya Jakarta clan W w i l  Depsos Propinsi 

Surnbar pada bulan Maret 1999 di kota Padang terdapat sebanvak 2.286 anak jalanan 

sedangkan di Sumbar tercatat 2.671 anak. Tempat-tempat kegiatan mereka antara lain 

: pasar tradisional pusat pcrbelanjm$ tzrrninal bus, stasiun kzreta api, trunm kota, 

perhentian angkot, jalan raya, tempat hiburan, dermaga, bioskop dan lain-lain. 

Anak-anak jalman yang terganW pemenuhan kebutuhannya baik itu kebutuhm 

fisik, psikis perlu dibantu dan dibimbing, sehinga mereka dapat tumbuh dan 

berkembang seperti layaknya anak-anak yang cukup pernenuhan hak-haknya dari 

orang tua. Salah satu usaha yang dilakukan untuk pernmuhan hak-hak anak tersebut 

adalah pembinaan dan birnbingan anak melalui program rumah singgah. 

Pembinaan anak melalui rumah singgah bertujuan untuk membekali mereka 

dengan pzngetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan sesuai dengan baht, 

m h t ,  d m  tingkat perkembangan amk. Rumah singgah di samping memberdayah, 

membina mak-anak juga diharapkan dapat memberdayakan orang tua, dan orang tua 

tersebut merasakan rumah s ingah sebagai rnitra mereka dalam kelancaran perdidikan 

anak dan dalam pemberdayaan ekonomi mereka. 
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h k  jalanan di rumah singgah mereha alian bergaul dzngan teman-tern sebayq 

pcngzlola runah s i n s a h  d m  para nrua sumbcr ymg ikut mzinbmtu mah-mah hlrun 

proscs pembc1ajarm.Ber&sxb waxancara tanggal 15 Xgustus 200 1 dengm 

pengelola rumah s ingah  bahw3 anak jalanan masih rendah partisipasinya &lam 

kegiatan rumah singah.  Di samping itu dorongan untuk bekzja sama, hidup 

berkelompok, dan saling membantu masih juga kumg.  Dalam Penelitian ini peneli ti 

tertarik untuk meneliti motif bzrafiliasi anak jalanan karena motif berafiliasi ini 

dipandang sebagai motif dasar manusia yang universal. Menurut kodramya manusia 

selalu bzrkeinginan untuk hidup dan bzrgaul bersarna orang lain &lam mzmenuhi 

kebutul~arulya. Kekuatan motivasi itu szndiri dipengamhi olzh hzefekGfm proses 

pembelajaran d a h  nunah singgah ymg mzmbzrikan kemungkinm bagi anak 

jalltnan untuk berpartisipasi d a l m  kegiatim belajar di rumah singah. 

B. Perurnusan Masalah 

Rerdasarkan latar belakang masalah peneli tian yang telah di kemukakan di 

atas. maka pmelitian ini dibatasi pada faktor motif berafiliasi, dan proses 

pembelajaran terhadap tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan belajar di rumah 

singgall. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sbb : 

1. Bagaimanam garnbaran motif bzrafrliasi anak jalanan 

2. Bagaimanakah garnbruan proses pembelajaran anak jalanan 

3. Bagaimanakah gambaran tingkat partisipasi anak jalanan &lam kegiatan 

belajar di rumah singgah 
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4. A p a M  ada pengaruh motif berafiliasi, clan proses pembzlajaran tzrhadap 

tinbat prutisipasi a n d  jalmm &lam kegiatan belajar di rumah singgah 

C. Tujuan Penelitinn 

Penelitian ini bertujum untuk : 

1. blendeskripsikan motif berafilinsi anak jalman 

2. Mendeskripsikan proses pembelaj aran anak jalanan 

3. Mendesknpsikan tingkat partisipasi anak jalanan dalam kegatan rumah 

sing@ 

4. hlznde~kri~sikan ada tidahnya pengaruh motif berafiliasi, clan proses 

pembelajxm terhailap tingkat prutisipasi anali jalmm d a l m  kegiatan belajar 

di rumh singah 

D. Asurnsi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakiin asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

1. Pada dasamya semua anak jalanan memiliki partisipasi dalam kegiatan rumah 

singgah, akan tetapi kadar partisipasinya berbeda-beda 

2. Proses pembetajaran &lam kegiatan belajar di rumah singgah telah 

dilaksanakan 

3. Pada dasamya semua anak jalanm telah memiliki motif berafiliasi, alian tetapi 

kadamya berbeda-beda 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi 

PLS dalam memperjelaq dan mempertegas konsep ilrniah yang telah a& 
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mengenai karah~eristik pzserta did& proses pembelajaran , strategi 

pcmbelajruan dm pembmghitan motivasi belajar 

2. Secara praktis penelitian ini &pat mcmbcrikm informsi ilmiah yang dapat 

dijadikan maukan untuk merencmakan proses pembelajaran d a l m  nunah 

s i n ~ a h ,  serta menafsirkan kebutuhan anak jalanan 

F. Penjelasan Istilah 

Agar adanva kesamaan panahaman terhachp proses dan hasil penelitian yang 

dilakukan. perlu dikemukakan defrnisi operasional variabcl-variabel yang dignakan. 

1. blotif baaf-iasi, yahni kekuatan yang mcndorong individu untuk berintzraksi 

dzngan orang lain, dckat ahu b z ~ s m a - s m a  dcngan orang lain, m e n u n j u b  

dan m e m z l h a  s h p  setia tcrhdap teman, tetangga dan sesama kelompok. 

Dalarn penelitian ini motif berdiilicrsi mak jalanan dapat diketahui dari 

indikator: 

a. Pengetahuan tentang adanya kelompok-kelompok atau organisasi yang 

mernpunyai program untuk meninskatkan partisipasi anak jalanan dalam 

kegiatan belajar di rumah singgah 

b. Pengetahuan tentang pentingnya berintzraksi dan bekerja sarna dalam 

kelompok. 

c. Prilaku kerja sama d a l m  kelompok bertujuan untuk meninghtkan 

partisipasi dalarn kegiatan belajar. 

d. Perasaan senang / tidak, puas / tidak dalam melakukan kerja sama. 

2. Proses Pembelajaran dalam Kegjatan Rumah Singgah 



Y a h i  terjadinya interhi eduliatif antara sumbzr belajar dzngan anak jalanan 

dan d i m h a  anak jalanan sesanla merzha. Proses pzmbelajaran &lam pznzlitim ini 

Iebih d i t zkdan  pada penggunaan metodc pembelajarm dalrun kegiatan belajar di 

rumah singgd~. Indikator dari metode pembelajrum ymg dimaksud yaiN : 

a. Jenis metode yang di,o;unakan dalam proses pernbelajaran PLS 

b. Keterampilan sumber belajar dalam menwnakan metode pembelajaran 

c. Keszsuaian metode pembelajaran van? digunakan dengan hakekat belajar 

anak jalanan dan kredibilitas clan daya empati sumber belajar dalarn 

menyampailan materi pembelajaran. 

3. Partisipasi 

Menurut (Sudomo, 1986 : 56) "Partisipasi adalah lieikutsertaan 

indi\idutanggota dslam suatu kegistan ymg berlangsung &lam kelompok 

tersebut". Dahm penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi adalah 

tingkat keikutsertaan atau keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan belajar di 

rumah singgah yang diukur dari bentuk partisipasi : 

a. Szring tidaknya anak jalamn talibat &lam kegiatan belajar 

b. Kehadirm anak jalman &lam kegintan belajar 

c. Sumbangan pendapat dalam kegiatan belajar yang dilakukan 

d. Sumbangan pengetahuan, keterampilan dalam setiap kegiatan belajar yang 

dilaksanakan 

4. Rumah Singgah 

hlznurut Juklak PKS Anjal ( Depsos 1999), rumah singgah a&lah 

sebuah model dalam penanganm masalah anak a n d  jalman berupa sebuah 



rumah sebagai wallma i perantara anah jalanan dengan pihali-pihak yang aha11 

mzmbantu mzrefia. Dalam pznzlitian ini yang dimakud rumdl singgah adrtld~ 

tempat-tempat sebagai permtars untuk membantu m k  j s l m  memenuhi 

kebutuhm mereka dm melakukm kegiatan-kegiatan pembelajarm yang 

terdapat di Kota Padang. 



Brn I1 
KAJLcUV PUSTAKA 

A. Kajian Teoritik 

1. Motif Berafiliasi 

Salah ~ t u  dari sekian banyak motif adalah motif berafiliasi, yakni dorongan 

untuk bzrsama-sama dengan orang lain, berkelotnpoh dtngan orang lain. Kelompok 

ktluru-gg organisasi, balkan masyaraht adalall wujud h i  beraf~Liasi terscbut. 

Beberapa orang ahli psikologi sosial (antara lain Lindgcn, 1973; I(rzch, Crutchfield 

dm Ballachey. 1963, ; Schacter, 1959; Gellerman, 1970) memmdmg motif berafiiasi 

sebclgai motif dasar manusia yang universal. Wujud pedaku bztmotif afiliasi 

mungkin semata-mata untuk memenuhi motif bersama-sama dengan orang lain, dan 

bekerjasama. namun mungkin pula untuk memenuhi motif lainnya. 

Motif berafiliasi, seperti juga dengan motif-motif yang lainnya sering berbaur 

satu sarna lain, d i a s i  seseorang individu dmgan individu lainnya scring bisa 

memenuhi mo tif-ino tif bzrbaur itu, disamping mcmenuhi motif bzrafiiasi itu sendiri. 

Untuk m e n u j u d h  kcinginan dan kebutuhanny;1 manusia harus melakuhn 

komunikasi serta interaksi sosial d e n p  manuski l i m y a  dihlam kelompok. Melalui 

komunikasi dan interaksi sosial inipun sikap clan perilaku seseorang dapst dibentuk 

dan dirobah. R.A Santoso Sastroprojo (1988) Mengemukakan: 

S k i p  dan prilaku dapat dibentuk atau dirobah yaitu: (1) melalui interaksi 

kelompok, dirnana terdapat hubungan tirnbal balik yang lanpsung antara manusia. (2) 

liarena komunikasi, dimana tadapat pengaru11-pengaruh (hubungan) langsung dari 

satu pihak. Kemudian Mar 'at (1 982) mzngemukah sebagai berikut : Linghungan 



sosial mzrupalian faktor yang mznzntuhml pzrilahu. Dalam ha1 ini masalail 

k o m d a s i  sebagai dzterminasi d a i  perubahm. Pzngzrtim ini tzlah mznjadi konszp 

kadisioml dari pad3 pcmb&asm , dimana mclsahh komunikui d m  interaksi sosial 

merbpakan fdctor penentu daripada perubdian sikap d m  perilaku. 

H. Bonner dalam buku Social Psikologi yang dikutip W..4 Gerungan 

(1 987:57) merumuskan "interaksi sosial adalah suntu hubungan antara dua atau lebih 

individu manusia dirnana kelakuan individu ymg satu mempengaruhi, mengubah 

atau memperbaiki kelakuan individu yane lain atau sebalihya." 

Dari ketiga pzndapat di atas, terdapat kesamaan pzndapat yang menzntuhan 

bahvva komunikasi y m g  menghasilhm infonnasi d m  afiliasi hzlompok, bzrpengaruh 

terludap perilah- m u s i a .  

lndikator Motif berafiiisi 

Terdapat sejumlah teori yang dapat membzrikan penjelasan tentang motif 

berafiliasi dan sekali gus memberikan gambaran tentang apa saja yang menjadi 

indikator motif berafiiasi. antara lain yang dikemukakan oleh Surnner dan Keller 

(1987) adalah Penjelasan klaslk, penjelasan instrumental, penjelasan berdasarkan 

teori instink, dan pendekatan lainnya 

(1) Penjelasan klasik 

Menurut teori hi, &iliasi &pat d i j e l a s h  berharkan fakta, bahwa manusia 

berada dalam suatu keadaan ketergantungan, kehsdiran orang lain adalah berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti kehangatan, kenyamanan, 

perlindungan dan lain-lain. Tercurahnya perhatian seseorang kepada orang lain 

menghasilkan penghargaan (rewards) yang memperkuat respon sosial pada dirinya. 



(2) Penjzlasan instrumnztal 

hlznurut tzori ini rnelslui lizrjasama den@ orang lain d m  berbuat selaras 

d ~ n g m  kchcndak orang lain, maka seseormg &pat mtmperoleh bmtuan &ri o m g  

lain itu untuk memenuhi kebutuhm-kebutuhmnya. Dalam &enghadapi masalah- 

masabh yang timbul individu akan lzbih efektif memecahkannya, jika dilahkan 

kerjasama dengan individu-individu laimya daripada kalau dikerjakan sendiri. 

Sclanjutnya Surnncr dim Keller (1987) rnernanhg a h y a  kebutuhan 

berafiliasi ini merupakan ciri u t m a  mmusia, kruena cialam kelornpok sztiap 

pekerjaan atau kegi3L-m &pat dilaLukm secrua bersma, andailran a& pekerjaan yang 

tidak mungkin untuk dilakuknn secara perorangan. Kehidupan kelompok pada 

umumnya lebih memberikan kemudahan dan rasa aman (Lindgren 1973). 

Tndividu akan rnencari orang lain untuk belajar bagaimana berjuang secara lebih 

efektif dalam menghadapi dunia lingkungannya. Interaksi sosial memberikan peluang 

untuk belajar bagairnana btxjuang lebih efektif menghadapi dunia lingkungan 

terszbut. Alison Jolly (1961) mznzgaskan bahwa di d a l m  kclompok rnclalui social 

learning dipelrtjari cara-cara memanipulasi alst-alat dan inventori untuk &pat 

menghadapi dm menguasi hgkungan. Sementxa itu Lidgren (1973:3 1) memandang 

"bahwa kecakapan memanipulasi lingkungan fisik diperoleh individu mungkin 

disebabkan karena nilai sosialnya". 

(3) Penjelasan teori Instin k 

Menurut teori ini , manusia berafiasi satu sama lain, karena mereka secara 

biologik terorganisasikan sedemikian rupa, sehingga rnencari teman, bergabung 

bersama-sarna adalah suatu yang universal dan tidak dapat dihindari. Donald T. 



Campbell (1963) n~zngemukahan, bahiva diciaIam lubuk luti manusia t z rhdung  

dorongan untub mzmbantu orang lain. Dzngan dzrnikim bcrafiiasi mzrupdan 

pemujudm pedahu berrnotivasi ymg bersifat universal , akan tctapi tid31; 

memperhitungkan rentmgm ymg yang sangat pmjmg d m  bervariasi dari perilaku 

individu-individu yang menjadi mggota swtu kelompok 

2. Konsep proses pembeiajaran 

Proses pzmbzlajaran &pat diartihan sebagai sctiap upaya ymg sistematik clan 

disengaja untuk mencipbkan kondisi-1;ondisi agar tcrjadi keghtan belajar 

membe1aj;irkan. D d m  kegiatan ini terjadi interaksi edukatif antrua dua pihak, yaitu 

mhra  peseta didik (warp belajar) yang melakukan kegiatan belajar dengan pendidik 

(sumber belajar) yang melakukan kegiatan pembelajaran 0. Sudjana (1993) 

Kegiatan belajar yang dimaksudkan di sini ialah segala aktivitas yang 

dilakukan dengan sengaja oleh warga belajar untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan 

belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku warga belajar yang meliputi aspzk- 

aspzk pcngztal~uan, kctrampilan, sitap d m  aspirasi. Xspek-aspek tersebut dimiliki 

oleh war@ bclajar mehlui pengalaman belajar. Dahm kegiatm belajar kelompok, 

pengalaman belajar itu tidak saja diperoleh melalui interaksi dengan sumber belajar, 

tetapi didapat pula melalui interaksi antar warga belajar dan antara warga belajar 

dengan lingkungan sosial. 

Istilah belajar dapat ditinjau dari dua segi. Pertama adalah belajar sebagai 

proses, dan kedua belajar sebagai hasil. Sebagai proses, belajar dapat diartikan upaya 

yang wajar melalui penyesuaian tin@ laku (Travers, 1972; delkzr, 1974;Gagne 

and Berliner 1984). Sebagai has& belajar adalah perubahan tingkah lahu yang 



dipzrolzh dari kegiatm bzlajar (gagne, 1972; Zoombs, 1985j. Pzrubahan  tin@^ 

laku itu mzniahup ranall afcksi, liognisi, dan psokomotor (Bloom, 1965); kognisi, 

komsi, dan kctrampiIan (Dunlop, 1984); pengetahwin, sikap, ketrampilan dan 

aspirasi (kinsey 1978) 

Kegatan membelajarkan dapat diartikan sebagai upayn membantu agar 

seseorang melakukan belajar. Kegiatan membelajarkan dilakukan oleh sumber 

belajar. Kegiatan ini adalah setiap upava vang dilakukan dengan sengaja oleh sumber 

belajar yang dapat menyebabkan warga belajar melakukan kegiatan belajar. Dengan 

demihim kegiatan bzlajar tzjadi sebagai alibat h i  kegiatan mcmbzlajarkan. Istilah 

membelajarkan dalam pcndidkan luar sszkolah, digunakan terutama berdasxkan 

pendekatan andragogi (mmbantu agar orang lain belajar), dan bidan pendekatcm 

kontinum, yang dimulai dari pendekatm pedagogi d m  ditindak lmjuti oleh 

pendekatm andragogi, atau sebaliknya yaitu dari andragog ke pedagogi . 

Proses pembelajaran ini terdiri dari beberapa komponen . Nana Sudjana 

(1989) memasukkan tujuan. bahan belajar. metode . alat dan penilaian sebagai 

komponen proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Darwis A. Sulairnan (1979) 

mengemukakan beberapa komponen proses pzmbelajaran yaitu: tujuan, b a l q  

metode, alat peraga, dan penilaian. 

Diantara komponen-komponen proses pembelajaran tersebut, kedudukan 

metode pembelajmm sangat penting sekali, karena merupaknn alat untuk rnencapai 

suatu tujuan pembelajaran. Efektif tidaknya pencapaian tujuan dipengaruhi oleh 

metode yang d i ~ n a k a n .  Komponen ini sangat menarik untuk diteliti , karena metode 

pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah , sedikit banyak berbeda dengan 



p z n d i d h  szkolah, karena yang dihadapi dalam pzndidkan l ux  seko1,a.h , noh bznz 

adaldl orang dewasa yang memiliS;i konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar d m  

orientrrsi berbeda dcngan anal-mak di sekolah. 

hlenurut Poersvadruminta (1986:236)," Metode addah car3 yang telah teratur 

dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud". Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:580)," Metode ahlah cara kerja yang 

bersistern untuk memudahkan pelaksanaakn suatu kegiatan y n a  mencapai tujuan 

yang ditentukan". Sementrua itu D, Sudjana (1993:5)," blengemukakan bahwa 

metode adalah prosedur yang disusun secara tzrtur dan logis yang dituangkan cialam 

s u t u  rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan". 

Berdasarhan keempat pengertian tzrsebut di atas, clapat disimpulhn bahwa 

metode m e m W  unsur-unsur yang mencakup prosedur, sistemstlk, logis, terencms 

dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Bermjak dari pengertian pernbelajaran d m  

metode di atas, maka dapat diambil pengertian tetang metode pembelajaran adalah 

sebagai prosectur yang sistematik, logis. tzrencana untuk menyelengzarakan kegiatan 

belaj ar membelajarkan &lam ran& mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

Dalam pok pendidikan luar sekoIah narnpak jelas bahwa warga belajar 

dipandang sebagai tit& pusat terjadinya proses pembelajaran . Warga belajar sebagai 

subjek yang berkembmg melalui pengalaman belajar. Sumber belajar lebih berperan 

sebagai faditator dart motivator belajamya warga belajar, membantu dm 

memberikan kemudahan agar warga belaj ar mendapatkan pengalaman yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga terjadilah suatu interaksi aktif. 

Warga belajar melakukan kegiatan belajar, sedangkan sumber belajar melakukan 



kcgiatan membzlajarlan. Dalarn proses pzmbzlajaran tersebut agar membuahh  

Ilasil szbagaimana diharapkan, maka kedua belall pihak, baik warga belajar maupun 

sumber bclajar perlu mcmitil;i s ihp,  kemampuan d m  ketrampilm ymg menduhwg 

proses pembelajarm itu, untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perpaduan kedua kegiatan ini, yakni proses belajar pada wmga belajar dan 

membelajarkan pada sumber helajar dalam pendidikan luar sekolah dapat 

direalisasikan dalam jenis metode. bletode ialah cara vans sistematis yang dignakan 

untuk mencapai tujuan. Di segala lapangan manusia senantiasa bemaha mencari 

efcsiznsi kerja deng'm menetapkan metode terbaik untuk mencapai sesuatu tujuan. 

Karena itu sangat kontioversil apabila mash menggunakan metode pzmbzlajaran 

yang kurang memperhatikan hakekat belajar w a r s  belajar pada pendidikan luar 

sekolah. 

Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran merupakan unsur penting 

Sumber belajar tidak dapat begitu saja memilih metode sesuai dengan seleranya, 

tanpa mempatibangkan unsur-unsur proses panbelajaran yang l a h v a .  Di dalam 

memilih metode pembelajaran yang tepat perlu mempertirnbangkm: (1) tujuan yang a 

akan clicapai; (2) miteri yang diajarkan; (3) kondisi lingkungan; (4) ~ i swa  ( blahdi 

Radjiin 1989), . SedangLan Winamo S u r a h a d  (1 986) clan Imansjah Alipandia 

(1984) menegaskim bahwa metode pembelajmn banyak s e t l i  jenisnya, karena 

metode ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni: (1) tujum; (2) peserta didik; (3) 

situasi; (4) fasilitm ; dm (5) pribadi pendidik. 

Sernentara itu, Tri Susilowati dan Ibrahim Yunus ( 1988) mengemukakan hal- 

ha1 yang hams dipmtimbangkan dalam memilih metode<mengajar, yakni; (1) tujuan 
I a 
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bzlajar, (2) kelompok sasaran;(3) isi atau materi pelajxan; (1) w - a h ;  (5) kemarnpuan 

fasilitator ; d m  (6) fasilitas. Pzndapat di atas sejalan dengan pzndapat D. Sudjma 

(199329-35) " bAwa faktor-faktor yang perlu dipzrtimbanghn &lam mernilih 

metode pembeljxm adalah: (1) mmusiq ymg meliputi sumber belajar, warga belajar . 

dm masyarakat sekitar : (2) tujuarn belajar ; (3) bahan belajar; (4) waktu d m  

fasilitas". 

V m e r  (Zainuddin Arif 1990) mengklasifikasikan metode PLS ke dalam 3 

katcgori, yaitu metode pembelajaran perorangan (individual methods), metode 

pcmbelajman kelompok (group methods), d m  metode pembelajaran masyarakat 

(community methods). Knowless (1977) mengganti istilah metode ymg dikemukakm 

verner dengan istilah format. Format pembelajaran yang diiasifikasikan inowless 

terdiri d a i  format pembelajaran perorangan (individual), format pembelajaran 

kelompok, clan format pernbangunan masyarakat. 

Dari ketiga rnetode pernbelajaran tersebut D.Sudjana (1993) memandang 

bahwa metode pembelajaran kelompok dipandang lebih cocok untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran partisipatif. Selanjutnya D, Sudjana (1993) 

mendefinisikan metode pembelajaran kelompok sebagai proszdur yang sistematik 

dan tzrencana untuk menyelenggarakan kegiatan belajar membzlajarlian di &lam d m  

melalui kelompok &lam ran& mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

Freire (1972:65) mengemukakan bahwa saling belajar yang t i n e  akan 

tzrcapai apabila para w a r p  belajar melakukan kegiatsn belajar tidak sendirian tetapi 

ia belajar benama para warga belajar lainnya. Sementara it11 Ivan Illich (1972:113) 

menegaskan bahwa dengan menggunakan metode belajar kelompok dapat 



ditumbuhkan kegiatan belajar kelo~npok serta yang m z f i i  kesamaan latar 

b z l a h g  kepzntingan d m  tnasalah kzbzrsamam. Kegatan belajar ini disebut peer 

matching system. 

3. Konsep Partipmi 

hlenurut Mubyarto (1981 : 35) meng'artikan " Parisipasi sebagai kesediam 

untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang, 

bahkan magorbankan kepentingan diri smdiri". Sedangk'm Taufik (1974 : 24) 

mengemukakan 'partisipasi sebagai keikutsertaan suatu kelompok orang dalam suatu 

kesatuan ahtifitas yang diselenggarakan oleh sctiap susunan yang lzbih bzsar". Dan 

pzngel-tian terszbut dapat dikabkan bahwa partisipasi merupakan kesediaan clan 

keikutsertmn seseormg, kelompok &lam setiap program kegiatan &lam suatu 

kesatucm akqifitas bersama. 

Partisipasi dalam kegiatan PLS adalah sesuatu yang amat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Sangat sulit untuk mencapai sasnran 

kegiatan tanpa adanya dukunpan dari anggo ta dan masyarakat. Zainuddin Arif (1 98 8) 

mengemukakan bahwa :Program-program PLS tanpa adanya partisipasi aktif dari 

rnasyaraliat dalam pelaksanaan program tersebut, suIit ahan berjalan dengan lancar. 

hlakin besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanm program tersebut 

kemungkinan untuk berjak~n dengm lancar program tersebut lebih besar. SebaIihya 

ymg akm terjadi dalam arti program tidsk akan berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan penclapat di atas partisipasi anak jalanan dalam kegiatan belajar 

di rumah singgah sangat diperlukan. Dengan adanya keikutsertaan anak jalanan 



dalam kegiatan belajar di rumah sing@ a h  mznzntukan berhasilnya suaru 

kegiatan. 

Bentuk-bcntuk partisipasi yang dijadikan sumbangan berharga drui anggota 

untuk kelancarm kegiatm belajar di rumah singgah terdiri d x i  berbagai bentuk. 

Bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud dikemukakan oleh Suryanef (1989 : 43) 

sbb : 

1. Partisipasi l.mgsung dalam kegiatan h a m a  secara f ish dan tatap 

muka 

2. Partisipasi &lam bentuli iuran uang atau barang 

3. Partisipasi dalam proses pengmbilan lieputusan 

4. Partisipasi daIam bentuk ddungan 

5. Partisipasi dalarn bentuk persentatif yaitu memberikan kepercayaan 

atau mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalarn organisasi atau 

pantia 

Sedangkan Zainuddin A d  (1986:9). mengemukakan bnetuk-bentuk 

partisipasi sebagai bmikut: 

1. Partisipasi &lam bentuk buah pikiran 

2. Partisipasi dalam bentuk dana atau harta benda 

3. Padsipasi &lam bentuk pengetahuan clan ketrsmpilan 

4. Partisipasi dalam bentuk tenaga 

Berdqsarkan kedua pendapat partisipasi yang dikemukakan secara umum 

terdapat kesamaan tentang bentuk-bentuk partisipa.i dalam suatu kegiatan. Di dalam 

kegiatan rumah singgah bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut 



sanga t pzrlu dilakukan anak jalanan untuk mzncapai tujuan . Ddxngan a n d  jalanan 

&lam kegiatm belajar di rumah singgah smgat diperlukan bail,, duliungan buah 

pikirm, ptngetahum, ketrampilm, t ena s  sangat diperlukan untuk kehcaran 

kepiatan. 

4. Pengaruh motif berafilinsi, dan proses pembelajaran terhadap tingkat 

partisipasi 

Brunner dan Goodman ( Krech dan Crutchfield : 1989 ) mengatakan" 

semakin besar nilai sosial suatu objek semakain mudah objek tersebut masuk ke 

hiam pengorpisasian tingkah laku dan semakin bzsar kebutuim seseorang suatu 

objzk ymg mcmilir;i nilai sosial szmakin bzsar kzrnungkinan pzrangkat tinghah kku 

Dari pendapat di ahs  dapat disimpulkan bahwa seseormg &pat berpartisipasi 

dengan baik apabila mereka rnerasa senang dalam kelompok, interaksifkomunikasi 

dalam kelompok dapat memenuhi kebutuhannya. 

Kemudian Freire ( 1972 : 65 ) mengemukakan " bahwa saling belajar vang 

tinggi akan tercapai apabila warga belajar melakukan kegiatan belajar tidak sendirian, 

tetapi ia belajar benama dengan para warga belajar lainnya". 

Jadi jelas tergambru bahwa saling belajar bersama, saling membantu seszorang pa& 

setiap kegiatm &pat menimbulkan partisipasi. 



B. Kerangka Konseptual 

berafiliasi Partisipasi anak j a l m  I 

Dalam Penelitian ini ada tiga variabel yaitu variabel motif berafdiasi, dan 

proses panbelajaran adalah vniabel bebas clan partipasi anak jalanan dalam kegatan 

rumah singgah adalah variabel terikat. hlasing-masing variabel secara deskriptif akan 

digambarkan dalarn pznelitian ini. 

Melalui penelitian ini szcara berturut-turut akm didzskripsikan motif 

berafiliasi, proses pembelajaran clan th&t partisipasi anak jalanan &lam kzgicltan 

belajar di rumah sin&.. Kemudian variabel bebas motif berafiliasi, dan proses 

pembelajaran akan diteliti apakah ada pengaruhnya terhadap tin&at partisipasi anak 

jalanan dalam kegiatan belajar di m a h  singgah. Seberapa besar kontribusi motif 

berafiliasi, clan proses pembelajaran terhadap tingkat partisipasi anak jalanan. 



Bm III 
METOD OLOGI PENELITIAN 

-4. Metode Penelitian 

Berdasmkan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dm korelasional oleh karena berusaha 

menggambarkan variabel-variabel penelitian secara mendalam serta menghubungkan 

suatu variabzl dzngan variabzl lainnya, untuk memahami suatu fenomena dzngan cara 

menentukan tinghati'derajat hubungan diantara variabel-variabzl tersebut. Tinghat 

hubungm tersebut ditunjukkan oleh nilai-nilai koofesien korelasi yang b e r h g s i  

sebagai alat untuk membandingkm variabelitas hasil pengukuran terhadap val-iabel- 

variabel tersebut 

Penelitian ini bersifat "expost facto", oleh karena data dikumpulkan setelah 

peristiwa terjadi sehingga asumsinya adalah bahwa data vang diperlakukan 

sebenarnya sudah ada, akan tetapi bclum diungkapkan szrta tidak mengalami 

pmlakuan tertentu szcara disengaja. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi hri penelitian ini adalah seluruh anak jalanan yang berada di Kota 

Padang yang mengpnakan rumah singgah sebagai perantara dengan pihak-pihak 

yang akan membantu mereka. Jumlah anak jalanan periode 200012003 yang diclanai 

oleh Health And Nutrition Sector Development Programme (Hlu'SDP) yang masih 

sekolah (SD, SLTP, SkIU) pznerima beasiswa achlah sebanyak 1379 oran& yang 

tersebar pa& 11 nundl singgah. 



2. Sampel. 

mcnggunakan sampel . P c n x h n  sampel d i l a k u h  dzngan teknik area stratified 

random sampling yakni dimbil 10°6 untuk masing-masing rumA singah. Jumlah 

sampel 138 orang. LJntuk lebih jelnsnya populasi d m  smpel 6 r i  penelitim ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL I 
POPULXSI DAY SA\,lPEL 

Sampel I No Nama Rumah Populasi 

I SinggahIAlamat SD / SLTP 1 SMU 1 SD 1 SLTP 
1. 

2. 
I 

S~MU 
Aisyiah wilayah Sumbar 
Jl. A .  Hakim Ranah 
~rn;mah 
Jl .  Juanda Pdg Barat 

3. / 
I A I 

5 .  

70 i 30 
20 7 1  3 

I 
Sakinah 1 40 
Belakang TbP Lolong I 

I I .  ktung T e l l  Pdg 
Monitor 4 0  17 1 1 8  1 4 1  5 ( 1 
Jl. Sam Ratulangi Pdg I I 

7. BinaGenerasi 62 31 ( 19 1 6 

2 

Puspa Bangsrr 1 5 2 ,  60 1 8  1 5  6 1 2  1 
No. 29 Pdg Barat 
Anak hIandiri Al-Kautsar 
I.St.SyahrirPdg 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

1 

4 0 1  45 I 2 5  1 4 1  4  3 
1 1 I 1 I 

59 

Jl. Joni Anwar Pdg 
Dr. H. Abdullah Ahrnad 
J1. Terandam IV Pdg 
Usnul Khatimah 
Jl. DR. M. Hatta gg Kubu 
Durian Pdg 
Saiyo Sakato 
Jl. Kampung Perak Pdg 
Budi .bib 
Jl. Rimbo Pjg No. 1 I 

Lubuk Buaya Pdg 

40 

33 

6  5 

43 

51 Jumlah 3 3 316 5 1 519 

40 

72 

45 

6 8 

138 
54 

Jumlah Total 

4 

7 

4 

7 

1379 

4 

4 

3 

3 

40 

4 5 

26 

28 

4 

3 

7 

1 4 ,  



C. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Berharkrln t u j w  penelitian yang telah dikemukakan, maka t e r n  

pengumpul data yang digumkan ad3la.h w e t  dm dat  pcngumpul data ahlah 

p e d o m  angket 

D. Jenis dnn Surnber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah adalah: 

1. Motif berafiiiasi anak jalanan dalarn kegiatan belajar di rumah sinsgah 

2. Proses pembelajaran dalarn kegiatan belajar di rumah singgah 

3. Partisipasi anak jalanan &lam kzgiatan belajar di rumah singgah 

Semw diita dalarn penzlitian ini dipzroleh dari anak jalanan 

E. Instrumen Pengumpul Data 

Istrumen pmgumpul data digunakan untuk mzngungkap data tentang 

variabel-variabel dalam penelitian in& yakni motif berafrliasi, proses pembelajaran 

clan partisipasi anak jalanan di,aunakan kuesionzr. 

Dignakannya kuesioner dapat mmyngkap data yang menyangkwt 

pengetahuan, aikaptprilaku responden dalam suatu peristiwalkeadaan. Butir 

pernyataan disusun dalam bentuk skala penilaian likert, tepatnya adalah skala ernpat 

yaitu: 1, 2, 3, dan 4 dengan beberapa altematif jawaban . Masing-masing altematif 

jawaban adalah: 

a. Sangat setuju (SS) Bobot 4 

b. Setuju Bobot 3 

c. Kurang setuju Bobot 2 

d. Tidak setuju Bobot 1 



Agar a t t  pengumpul data yang dipzrgunakan valid d m  rzliabzl maka &lam 

pengembangal alat pzngumpul data ini ditzmpuh lan&ah-landah scbag;ii beriht: 

1. hiembatasi defmisi operasioml masing-masing varisbel, sehinggs ditzmukm 

indikator-indilator drui setiap variabel dan jenis data ymg akm d ibpu lkan ,  

sehingga menghasilkan kisi-kisi instrumen penelitian. 

2. Menjabarkan kisi-kisi instrumen penelitian, sehingga diperoleh seperangkat 

pzrnyataan &lam daftar isian (.mgket) 

Berdasarkan pada konsep-konsep terscbut maka disusuniah batasan variabel- . 
variabel penel i th  serta indikatornya sebagai bcrikut: 

1. Vruiabel motif berafrliasi 

hlotif berafiasi mengacu kepada lizbutuhan yang mcndorong seseorang untuk 

hidup bersama, bekerjs ssma dengan orang lain, dal'un kelompok atau organisasi 

,ma mencapai tujuan tertentu. Motif berafiliasi dapat dikelompokkan kedalarn 

wilayah kogisi, afeksi clan konasi yang masing-masing mempunyai indikator 

sebagai berikut: 

a. Segi kognisi 

- Mengetahui adanya kelompok atau organisasi yang mempunyai program 

untuk meningkatkan partisipasi anak jalanan diantaranya adalah kegiatan 

belajar di rumah singgah. 

- Mengetahui pentin gnya kerj mama dalam meningkatkan partisipasi anak 

jalanan dalarn kepiatan belajar di rumah singgah 

b. Segi afeksi 



- hIerasa senang &lam mzlakulian ke jasama dzngan anggota kelompoh belajar 

&la11 mzrnzcd15;;ln masdah-masald~ belajar 

- rnzrrrsa scperti berada &lam keluruga , jh berlcumpul d m  bekerjasama 

&lam belajar di rumah singah 

- hierasa ada faedahnya mengdcuti kegiatan belajar di rurnah singah dan 

menganggap bahwa motif berafiliasi merupakan alat untuk memelihara 

kebersamaan diantara waqa belajar. clim jug  sebagai alat untuk memmuhi 

beraneka ragam kebutuhan secara berbaur (Gallerman 1970) antaranya 

mznambah pzngetahuan tlan teman bergaul 

- illzrasa ada manfatanya mcmccahkm masalah belajar ymg dihadapinya 

secara bersm-sama dengan anggota lainnya 

- hlemiliki keyakinan bahwa masalah-masalah belajar akan dapat dibahas clan 

diselesaikan dalam kelompok belajar di rumc& singgah 

- Merasa senang jika semua anggota mengikuti kegiatan kegiatan belajar. 

- Merasa puas dengan kegiatan belajar yang dianggapnva dapat membet-ikan 

pengalaman baru 

c. Segi konasi 

- hie1akul;m kzrjasama dengan mggota kelompok bclajar bertujuan: 

bekerjasama dalam kegiatiul belajar untuk memecahkan masalah-masalah 

belajar, d m  menghargai pendapat mggota ymg berbeds &lam kegiatan 

belajar 

- Terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar di rumah singgah, terbiasa 

bekztjasama dalam mmecahkan masalah-masalah belajar di rumah singgah 



Variabzl proses pembelajaran 

Proses pembelajruan yang tcrjadi di rumah s i n d l  dzngan bantuan sumber 

belajar untuk memecahkan msalah-masalah pelajaran di sekolah. Proses 

pembelajaran mengacu kepada proses terjadinya interaksi educatif antara sumber 

%elajar (Fekerja Sosia1) dengan cvarga belajar (anak jalanan), dan diantara wnrga 

helajar. Proses pembelajaran dalam penelitian ini lebih ditekankan pada 

peng,ounaan metode, ketrampilan sumber be la jar menggunakan metode, 

kesesuaian metode dengan hakekat belajar pendidikan luar sekolah, kredibilitas 

dan daya empati sumber belajar. hdikator dari variabal proses pembelajaran 

addah sebagai beriliut: 

a. P e n g ~ n a a n  metode pembelajaran; meliputi jenis metode yang diperynakan 

dalam proses pembelajarandan variasi cialam pengpnaan jenis metode 

b. Ketrampilan sumber belajar dalam menggunakan metode pembelajaran sert.  

penguasaan sumber belajar &lam menggunakan metode pembelajaran 

c. Kesesuaim metode pembelajaran dengan hakzkat belajar pendidkin l w  sekolah 

meliputi; metode belajar mampu memecahh  masalah belajar clan rnampu 

melibatkm anggota secara akif 

d. Kredibilitas clan daya empati sumber belajar meliputi; sumber belajar 

menunjukkan keakraban dengan warga belajar, clan sumber belajar menggunakan 

bahasa yang mud& dipahami dalam kegiatan bclajar 

3. Partisipasi 

Partisipasi adalah keikut sertam atau keterliiatan anak jalanm d s l m  kegiatan 

belajar di rumah singah. Indikator dari partisipasi adalah sebagai berikut: 



- Sering tidaknya anak jalman tzrlibat &?lam kzgiatan belajar di nunah singgah 

- Kesactuan mak jalmm cialam kegiatan belajar 

- Sumbangan penciapat &lam kegiatan belajar yang dilahukan 

- S u m b q m  pengehhuan, ketrmpilan dalam setiap kegiatan belajar yang 

dilakukan 

F. Uji Coha Instrurnen Pengurnpul Data 

Sebelum melakukan pmelitian vang sesungguhnya peneliti melakukan uji 

coba instrumen penelitian. Kegatan uji coba instrumen peneli tian dilakukan kepada 

12 orang responden yang berada di luar populasi yang menjadi responden yang 

sebznmya. Respondzn ini nlzrnpunyai kuah-eristik yang sama dengan kruakteristik 

sampel yang sebennmq-. Tujun uji coba penelitian ini ak lah  untuk menguji 

validitas dan reliabelitas instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh hasil sebagai b d w t :  

1. Uji validitas 

Dalam menguji validitas penulis menggounakant teori High Class cian Low 

Class. Untuk menentukm banyaknya skor kelompok tin& dart kelompok rendah 

penulis mengmbil 6 orang responden kelompok tin&, dan 6 orang responden 

kelompok rendah . Untuk menentukan validitas digunakan test t dengan rumus: 

Suatu butir tes dapat dikatakan valid apabila t hitung > t tabel. Taraf signifikansi 

ditetapkan 0,95 dan derajad kebebaaannya dicari dengan rumus d b = n l  + 112-2 dan 

diperoleh hasil 6 + 6 - 2 = 10. Dengan taraf signifikansi 0,95 d b 10 diperoleh t tabel 



1,81. Berihut ini digambarkan bagaimana validitas tiap butir soal bzrdasarkan 

TABEL I1 
Validitas Test Motif Berafiliasi 

TABEL III 
Validitas Test Proses Pembelajaran 

- Butir Soal 
1 

t hitung 1 Signifi kansi 
2,27 
2,38 
2,38 Signlfian 

4 8,57 Si&Ikan 
5 5,33 ' Sigufikrm 
6 1 4.94 Sigmfiian 

I 

7 1 3,33 
8 1 4,54 

Signifikansi 
Sigufiikan 
Sigrufikan 
Sigrtifikan 
Signifiian 
Signifikan 
SigntfIkm 
Signifikan 
K u r q  sigpifirkan 
Sigrufian 
Siwpitlkan 

r 

Signifiian 
Signifikan 

Butir Soal 1 I t hitung 

I :o Signifian 
I Siglfikan 

11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 

2,90 
2,94 
7,72 
4,34 
3,44 
7 
2,27 
1,84 
5,33 
3,44 

Si&Ikan 
Sigdi ian 
Sigdikan 

11 
12 
13 

4,04 
2,56 



TABEL IV 
Validitas Test Partisipasi 

2. Uji Reliabelitas 

Rutir Soal 
24 
2 5 
26 
27 
2 8 

Gntuk menguji reliabelitas alat ukur ini pznulis m e n ~ ~ l \ a n  formula dari 

Spearmen clan Brown dengan rumus: 

t hitung ' 

5,33 
3,61 
5,33 
1,84 

Harga R,, d b s u b  ke dalam rumus: 

Signifikansi 
S ignifkan 
Sigruf~kan 
Signrfikan 
Kurang Si-gnifikan 

29 5 3 3  Signifikan 
30 / 8,57 I Sigmfikan 
3 1 I 5,33 i Sigrufian 

3m.y 
Rnn = - (Rochman Natawidjaya, 1988: 43) 

11 Rty 

3,41 I S i ~ i a n  

32 
33 

Untuk menguji sigdikansi korelasi tersebut digunakan uji t dengm mmus: 

Suatu test &pat dh tahan  reliabel apabila t hitung t tabel. Taraf sigruf~kansi 

ditetapkan 0,95 dan derajat kebebasannya dicari dengan nunus d b = nl + n2 d m  

diperoleh hsi l  10. Dengm hraf signifrklmsi 0,95 clan db 10 diperoleh t hbel 1,81. 

5,38 
8,57 

Signifikan 
SignifLkan 

34 i 4.94 Si-&&an 



Berikut ini digambarkan bagaimana reliabelitas test masing-masing vaiabzl 

penelitian. 

TABEL V 
Reliabelits Variabel Penelitian 

Dari hasil uji coba alat pengumpul data di atas dapat dilihat bahawa alat 

tersebut valid dan reliabel. Narnun ada 2 instrumen yang tingkat validitasny a kurang 

yaitu No. 21 dan KO. 27. Penulis tidak melakukan pengguguran butir-butir pmyataan 

tersebut, akan tetapi hanya mzlakukan penycmpurnaan yang diharapkan 

1 Variabel 
Penelitian 

mmdapatkan kehandalan alat pengumpul data 

G. Teknik Andisis Data 

Tektlik analisa d3ta dalarn penelitian ini ada 2 macam yaitu: 

t 

6.52 

3.76 

6.14 

kiotif berafiliasi 1 0.90 

1. Untuk jenis data tentang motif berafiasi anak jalanan, proses pembelajaran clan 

tingkat partisipasi mak jalanan dalarn kegiatan belajar di rumah singgah dianalisis 

Signifikansi 

Signifimsi 

Sisgifikmsi 

Sippfiiansi I 

0.94 

dengan menggunakan nunus Persentase sbb : 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Jumlah frekwensi yang diperoleh 

Proses pembelajarm / 0.66 1 0.79 

Tingkat partisipasi 1 0.89 0.94 



N = J ~ I  responden 

2. U n t d  mengmalisis data tentang pengaruh motif bzrrlfdiasi, d m  proses 

pembelajaran terhadap tinght partisiposi m k  j a l w  dalam kegiatan belajar di 

nunah singgah digunakan teknik analisa regresi dengan rumus : 

y = a + b.r 

Dimana : 



BAB IV 
Temuan Penelitian Dan Pembahasan 

k Deskripsi dan Analisis Data 

Pada bab ini akm disajikan temuan pznzlitian dm pembahasan yang bzrkaitm 

dcngm a) motif berafirliasi anak jalanm, b) proses pembc1aji-u-an mak jalanan, c) 

tinmt partisipasi anak jalanan hhrn kegiatm belajar di rumah singgah, d) clan ada 

tid-~knya pengaruh motif bmb?fIliasi dan proses pembelajaran terhadap tingkat 

partisipasi anak jalanan &lam kegiatan helajar di rumah singgah. 

1. Untuk lebill jzlasnya skor-skor yang dipzroleh dengan 3 variabel tzrsebut dapat 

dilihat melalui tabel VI bcrilxt: 

Tabel VI 
Skor-skor Motif Berafiliasi, Proses Pembeiajaran 

dan Tingkat Partisipasi Anak Jalanan 

Subjek 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Y 
33 
32 
38 
32 
32 
41 
43 
36 
31 
37 
31 
31 
34 
29 
30 
32 
33 
27 
31 
34 
34 

XI I X2 
27 1 28 

x l2 

729 
2401 
2025 
1444 
1369 
2601 
1764 
1849 
784 
2209 
1521 
1143 
1049 
1521 
900 
1936 
1936 
1296 
1521 
2209 
2209 

49 1 
45 
38 
37 
51 
42 
43 
28 
47 
39 
35 
43 
39 
30 
44 
44 
36 
39 
47 
47 

34 
32 
28 
24 
40 
28 
31 
31 
35 
30 
25 
31 
30 
22 
33 
33 
28 
30 
32 
27 

XIY 
891 
1568 
1710 
1216 
1184 
209 1 
1806 
1548 
868 
1739 
1209 
1178 
1333 
1131 
900 
1408 
11-52 
972 
1209 
1598 
1598 

Xzz 
781 
1156 
1024 
784 
5 76 
1600 
781 
961 
96 1 
1225 
900 
784 
961 
900 
481 
1089 
1089 
784 
900 
1024 
729 

X2Y 
921 
1088 
1216 
896 
768 
1640 
1204 
11 16 
96 1 
1295 
930 
868 
1054 
870 
660 
1056 
1089 
7 56 
930 
1088 
918 

X1Xz 
756 
1666 
11-10 
1064 
888 
2040 
1176 
1333 
868 
1645 
1170 
1064 
1333 
1170 
660 
1452 
1152 

y2 
1089 
1024 
14-43 
1024 
1024 
1681 
1819 
1296 
96 1 
1369 
96 1 
96 1 
1156 
84 1 
900 
1024 
1089 
729 
96 1 
1156 
1156 

1 

1008 I 
I 1170 1 

1504 
1269 
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2, =42.04 .Y, = 32.15 - j  =33.71 

Untuk memperrnudah dalam mamahami temuan penelitian, maka berikut ini 

peneliti akan menguraikan satu persatu gmbaran variabel penelitian. 

1. Gambaran tentang motif berafiiliasi 

Skor-skor motif berafiasi diperoleh dengan cara menjurnlahkan nilai setiap 

option yang dipilih responden. Jumlah keseluruhan butir yang menguhur motif 

berafiliasi ada 13 butir yaitu masingmasing butir empat atternatif pilihan dengan 

kode a,b,c dan d, masingmasing diberi bobot yang herbeda yaitu a = 4, b = 3, c = 2, 

d =  1. 



Selanjutnya untuk menggambarh tinggi renddmya motif bcrafiliasi .warga 

belajar, m&a dililasifikasilim skor ymg dipcrolzll warga belajar menjadi katzgori: 

Sangat setuju = tinggi sekali, Setuju = tin& Kurang setuju = rendah d m  tidak setuju 

= rendah sekali. Kemudim ditetapkan skalrr interval dengan crva rnen,wm&an skor 

tertinggi dengan skor terendah, hasil pengurangan tersebut ditambah 1 (satu) dan 

selanjutnya dibagi empat sesuai dengan banyak lajur yang dibutuhkan, Best dalam 

Solfema (1997). Bmdasarkan teknik tersebut diperoleh skala interval szbagai bxikut: 

16-52 = Sangat tinggi 

39-45 = Tin@ 

32-38 = Rendah 

25-3 1 = Rendah sekali 

Skor motif berafiliasi warga belajar yang tertinggi adalal~ 52 clan terendah adalah 27. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat distribusi fiekuensi bedcut ini 

Tabel VII 
Distribusi Frekuensi Motif Berafiliasi 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat motif berafiliasi anak jalanan krgolong 

kedalam kategori tinggi yaitu 61.19 90 , persentase kedua adalah kategori sangat 

tinggi yaitu 22.46 96, btegori rendah yaitu 10.1 5 96 dan kategori sangat rcndah yaitu 

2.90 96. Nilai rata-rata motif berafiliasi adalah 42.04. Harga rata-rata tersebut apabila 

dikonsultasikan kedalam klasifrkasi skor motif berafiliasi yang terdapat pada tabel 

Interval 
46-52 
39-45 
32-3 8 
25-3 1 

Klasifi kasi 
Sangat setuju 
Setuju 
Kurang setuju 
Tidak setuju 

Frekuensi 
3 1 
89 
14 
4 

138 Jumlah 

Persentase 
22.46 
64.49 
10.15 
2.90 
100 



maka tzrmasuk pada katzgori tinggi (39-45). Dzngan dzmikian dapst disirnpulkan 

bdlwa motif bzrdirliasi mak jalman szcara rata-rata tergolong tinggi. 

2. Gambrrrm tentang Proses Pembehjaran 

Skor-skor tentang proses pembelajaran diperoleh dengm c x a  rnenjumtahkan 

nilai setiap option yang dipilih responden. Jumlah keseluruhan butir yang mengkur 

proses pembelajaran ada 10 butir. Masing-masing butir dengan empat alternatif 

pilihan dengan kode a, b. c, clan d . Masing-masing dibzri bobot yang berbeda yaitu: 

a = 4 , b = 3 , ~ = 2 , d m d = l .  

Seterusnya untuk rnenggambarkan t i n e  renddmya proses pembelajarm ,maka 

ditetapkan skala interval dengan mengurangi skor tzrtingi dengan skor terendnh 

kemudian ditambah satu dibacj empat sesuai dengan lajur yang dibutuhkan. 

Badasarkan tzknik tersebut diperoleh skala interval sebagai b d u t :  

36-40 = Sangat tinggi 

31-35 = Tiggi 

26-30 = Rendah 

20-25 = Rendah sekali 

Skor proses pernbelajaran yang tertingg 40 dan terendah 20. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat distribusi frekuensi berikut ini: 

Tabel VIII 

1 Jumlah 138 100 

Distribusi Frekuensi Proses Pembelajaran 
I 

Interval 
36-40 
31-35 
26-30 
20-25 

Klasifi kasi 
Sangat setuju 
Sztuju 
Kurang setuju 
T ihk  setuju 

Frekuensi Persentase 

:: 1 11.59 
43.21 I 

5 7 41.30 
4 2.90 

I 



Dan tabel di atas terlii~at bahwa proses pzn~belajaran anah jalman bzrjalnn 

dcngm b& dimma 45.21 ? b  menjawab sztujy pzrscntasz kc;dua 51.30 90 kurmg 

sctujy htcgori sangat setuju 11.59 96 dan 2.90 96 kategori tidak setuju. Xilai rata-rata 

proses pembelajaran 32.15 ?6. H.arga rah-rata tersebut apabila dikonsultasikan 

kedslam klasifikasi skor proses pembelajaran yang terdapat pa& tabel, mska 

temasuk pada kategori baik (setuju) dengan proses pembelajaran. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa proses panbelajaran anak jalanan secara rata-nta tagolong 

baik. 

3. Gambaran tentang Tingkat Partisipasi Warga Bzlajar 

Skor-slior tingkat partisipasi diperoleh dm* cara menjurnlahhm nilai sztiap 

option yang dipilih warga belajar. Jumlah keseluruhan butir 1-ang mengkur tinght 

partisipasi adalah 11 butir. Masing-masing dengan empat alternatif pilihan dengan 

kode a, b, c, clan d Masing-masing diberi bobot yang bzrbeda yaitu a = 4, b = 3, c = 

2, dan d = 1. 

ScIanjutnya untuk mznggmbarkan tin& rendahnya tinglat partisipasi war@ 

betajar ditetapbn skala interval dengan mengurangi s kor tertinggi dengan skor 

terendah. kernudian ditarnbah saty dibagi empat sesusi dengan Iajur yang 

dibutuhkan. 

Berdasarkan telinik tersebut diperoleh skala interval sebagai b d u t :  

40-44 = Sangat tinggi 

35-39 = Tinggi 

30-34 = Rendah 

25-29 = Rendah sekali 



Slior tingl,at partisipasi yang tcrtinggi adalah 44 dan tcrendah adalah 25. Untuk lebih 

jzlasnya &pat dilihat distribusi frekuensi berikut ini: 

Tabel IX 
Distribusi Frekuensi Tingkat Partisipasi 

Berharkan hbsl di atas &pat dilihat tingkat partisipasi tergolong rendah 

yaitu 55.80 96 , kategori t i n e  a & l h  24.63 ?/o, kategori smgat tinggi 13.03 96 dan 

kategori rendah sekali yaitu 6.52 O'o . Nilai rata-rata tingkat partisipasi 33.71 O/O. Harga 

rata-rata tersebut apabila dikonsultasikan kedalam klasifikasi skor tingkat partisipasi 

maka t m a s u k  pada kategori rendah (kurang setuju). 

Dengan demikian dapat disirnpulkan bahwa tingkat partisipasi anak jalanan secara 

rata-rata tergolong rendah. 

4. ha l is is  Hubungan Antar Variabzl Bebas dengan Variabzl Tzrikat 

Seperti diuraikan pa& bab III bahwa variabel bebas &lam penelitian ini 

rneliputi variabel motif berafiiasi dan variabel proses pembelajman. Sedangkm 

variabel terikat adalah tingkat partisipasi anak jalanan dalam kegiatan belajar. Pada 

uraian selanjutnya variabel-variabel tersebut diberi simbol XI dan X2 untuk variabel 

bebas dan Y untuk variabel terikat. 

Interval 
40-44 
35-39 
3 0-3 4 
25-29 

. b l i s i s  hubungn mtar variabel-variabel penelitian ini akan dikonsentrasikan 

dalam bentuk korelssi dan analisis regresi. Didalam basan ini terlebih dahulu akm 

diuraikan analisis regresi, selanjutnya disusul dengan analisis korelasi, dengan 

Klasifikasi 
Smgat setuju 
Sztuju 
I(ur3ng setuju 
Ticlak setuju 

.Jumlah 138 ! 100 1 

Frekuensi 
18 
33 
77 
9 

Persentase 1 
13.04 
24.63 

I 
i 

55.80 I 
6.52 I 
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pertimbangan bahwa pzmbicxm horzlasi tidah terlepas clari ~t13s31~d-1 regresi dan 

pcmbrthasrui liorelasi antxa bcrbayai viuiabzl bzbas dengal varidbzl tzrikat ha11j-a 

Capat dipertrmwng j a~abkan  apabila di2asa-i malisis reg-esi (Sudjma 1992:2!3-29) 

Analisis re-msi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel clapat 

ditaksir atas variabel lain, meliputi bentuk hubungan antara berbagai variabel bebas 

dzngan variabzl tzrihai, dan pzrkiraan perubahan rata-rata variabzl tzrikat untuh 

setiap pzrubd~an ~ x i a b z l  bzba. .inalisis rzgrcsi yimg ahan di1ahul;m adalah analisis 

rzgres sedzrhana dm analisis rzgresi bergmda. 

4.1 Analisis Regresi Sederhana 

1. Regresi E' atas XI 

Dari hasil pzrhitungan regcsi Y alas XI ditaksir olzh pzrsamaan regresi 1- = - 

6.64 + 0.96 XI, mclalui analisis variansi untuk uji indzpzndzn dipzrolch F h i t u g  

ssbesas 45.23 , sedanghn F bbzl pad; thgkat signdiliansi 0.05 dim dI; (1!136) 

rnenunjukkm nilai 3.91, berarti F hitvng , F tabel. Hal ini mengymbarkan bahwa 

koefisien regesi sebesar 0.96 adalah ~ i ~ k a n .  Dengan demikian kontribusi motif 

berafiliasi (XI) terhadap partisipasi (Y) &pat dinyatakan bahwa partisipasi ditaksir 

sebesar 0.96 untuk setiap peningkatan satu biji motif berafiliasi. 

2. Regresi Y atas X2 

Regresi Y 3tas Kt ditaksir oleh persmaan regresi Y = -5.56 + 1.25 Kb 

melalui analisis \&ansi. LTntuk uji independensi diperoleh F hitung sebesar 42.70, 

sedangkan F tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan dk (11136) menunjukkan nilai 

3.91 , berarti F hitung > F tabel. Hal ini menggambarkan bahwa koefisien regresi 

sebesar 1.25 adalah sigmfikan. Dengan demikian kontribusi proses pembelajaran (X2) 



tzrhadap partisipasi (I-) dapat dinyatakan ballwa partisipasi ditaksir sebesar 1.25 

untuh sztiap pzningkah~ satu bi-ji proszs pcmbc1aj;ua. 

Ber&,lsarkan hasil perhitungan diperoleh yaitu XI dan X, dalam persamaan Y 

= '29.5624 + 0.8683 X1 + 0.8516 S?, hlelalui variansi untuk uji independensi 

d m  dk (2,'135) men*njuM;;m r i a i  X O G ,  bcruti F llitung :. F tabel. Hal ini 

mcnggambarkan bahwa regresi lincar ganda Y atas Sl h n  S2 bersifat nyata. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada b e a n  ini akan dibahas temuan penelitian tentang: motif berafdiasi 

proses pzmbzlajaran, partisipasi anilk j a l m n  clan pengaruh motif bzrafdiasi dan 

proses pzmbelajarm terhadap tingkat partisipasi anak jalanan cialam kegiatan bzlajar 

di rumah singgah. Bzrikut ini akan dibahs satu persatu tenhng yang dirnahud. 

1. Motif Berafiliasi Anak Jalanan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif berafiiasi anak jalanan tinggi 

yaitu 64.90% sedmgkan nilai rata-ratanya 42.04. Badasarkan temuan tersebut 

terlihat baliwa dorongan untuk bersama-sma dengan orang lain, berkelompok 

dengm orang lain mzrupalim kebutuhm dasar manusia. Adanya kebutuhan 

berdiliasi ini merupakan ciri utama manusia, karena dalam kelompok setiap 

pekerjnan atau keziatan dapat dilakukan secara berssma-snma.. hganusia b31-u menjadi 

manusia yang sempurna apahila mereka telah dapat berinternksi dengan orang lain. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Crutchfield memandang motif berafiliasi sebagai 

motif dasar manusia. Motif berafiliasi anak jalanan merupakan dorongan untuk 



mernzlihara kzbersamaan diantara amh jalanan clan juga szbagai alat unnk 

memenuhi kemzLa ragman kebutul-lan secara bzrbaur (Gal lenm 1970) 

2. Proses pembelajaran 

Temurm penelitian menggambarkan bahwa proses pembelajaran (proses 

interaksi) &lam kegiatan belajar antara pekerja sosial (sumber belajar) di rumah 

singgah dengan anak jalanan berjalan dengan baik, dlrnana 44,2190 setuju dengan 

proses pzmbzlajaran. Proses pembzlajxm merupakm kegiatan e ~ 3 e n a l  yang 

berpengarull terhadap keikut sertacm ali jalanm &?lam kegiatan belajar di rumdl 

singgah. Anak jalanan dapat mengihti kegiatan di rumah singgah untuk 

memecahkan masalah-masalah belajar, apabila sumber bzlajar yang dalam ha1 ini 

pekerja sosial dapat menentukan strategi belajar yang cocok dengan kondisi warga 

belajar. 

Proses pemebelajaran terdiri dari beberapa komponen . Kana sudjam (1989), 

memasukkan tujum , bahm belajar, rnetode, alat d m  p d a i a n  sebagai komponen 

proses pembelajaran. Diantara komponen-komponen proses pembelajaran tersebut, 

kedudukan metode pembelajaran sangat penting sekati, karena merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Efektif tidaknya pencapaian tujuan dipengaruhi oleh 

metode yang digunakan. Menurut D. Sudjana (1993), memandang metode 

pembelajaran kelompok dipandang lebih cocok -dI-@-ikan d a l m k e p a t a n  
/'"@LLI.< i c.. , 1 

yang sistematis dan terencana untuk mcncyelcnggrakan kegiatan belajar 

membelajxkm didalam dan melalui kelompok, ddam rangka mencapai tujum yang 



tzlah ditzntuhan. Saling belajar yalg tir~ggi ahan tzrcapai apabila para m31.g  bzlajar 

ineldukan kzgiatm bzlajar bzrsama dzngan warga bclajar lainnya. 

3. Tingkat Partisipasi Anak Jalanan 

Ternuan penelitian menggambarkan tingkat partisipasi anak jalanan tergolong 

rendah yaitu 55.80%. Kategori tinggi adalah 24,64O/0. Partisipasi anak jalanan dalam 

kegiatan belajar di rumah singgah adalah sesuatu yang amat pznting &lam 

menentukan keberhasilan suatu kegiatm. Sangat sulit untuk mencapai suatu kegatan 

tmpa adanya duhungan ciari anggota dan masyarakat. 

4. Pengaruh Motif Bmafilias~ clan Proses Pembelajaran terhadap Tingkat Partisipasi 

Anak Jalanan dalam Kegiatan Belajar di Rumah Singgah 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa motif berafiasi berpenpruh 

terhadap tinghat partisipasi anak jalanan &lam kegiatan belajar di rum& sing&. 

Artinya kontribusi motof berafiliasi (XI) terhadap partisipasi (y) &pat dinyatahiq 

bahwa partisipasi ditabir sebesar 0,96 untuk peningkatan satu biji motif beraf~liasi. 

Selanjutnya proses pembelajaran (Xz) berpengaruh tehadap tingkat partisipasi 

anak jalanan dalam kegiatan belajar di rurnah singgah. Kontribusi motif berafiasi 

(XI) tzrhadap partisipasi 03  dapat dinyatakan, bahwa partisipasi ditaksir sebesar 1,25 

untuk setiap peningkatm satu biji proses pembelajaran. 

I). Kemudian secara bersama-sama motif berafiliasi, proses pembelajaran 

berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anak jalanan. Pola hubungan tersebut 

menunjukkan bahwa jika ada peningkatan atau pertarnbahan pada variabel bebas (X), 

malia akan ada peningkatan atau pertambahan pada variabel terikat Y. 



Bzsarnya kontribusi variriabzl motif bzrafiliasi d m  proses pzn~belajaran 

15Sotzrl1a&p tinghat pxtisipasi mak jalanan yang bzrarti 559.0 lagi ditentulian olzh 

hal-ha1 lain. Secara szndiri-sendiri motif bcrafiliasi memberikan kontribusi sebesar 

25?6, proses pembelajaran memberikan kontribusu 20 96 

Besarnya kontribusi motif berafiliasi terhadap tingkat partisipasi mak jalmm 

cli Kota Paclang dapat dilihat dari bebaapa sudud. Dilihat dari suducl motif class 

manusia &pat diliaitkm dzngan w j u d  kegiatan kzbzrsamaan dimtara masyarakat 

kota sebagai masyarakat individualist& jik3 d i b a n d i n w  dengan masyxakst desa, 

akm tetapi mereka tetap memiliki kebutuhm untuk berkumpul &n bekerja sama 

dengan orang lain, karena pada dasarnya motif berafiliasi merupakan motif dasar 

manu.ia yang universal (Krech, Ccrutchfield dan BaUachey 1962). 

Dilihat h i  landasan teori motif berdrliasi yang telah dibahas pada Bab I1 

yang paling relevan dengan cuL-p besarnya kontribusi motif berafiiasi terhadap 

tingkat partisipasi adalah teori instrumental. Warga belajar menganggap bahwa motif 

berafiliasi merupakan alat untuk memelihara kebersamaan diantara warga belajar, dan 

juga sebagai alat untuk memenuhi beraneka ragam kebutuhan secara berbaur 

(Ga l lman  1970) 



BAB V 
KESIWULAN DAN SARAN 

Berd;lsarkan h i 1  pengolahan dab d m  p e m b h s a n  m a h  pada bagian ini 

&an dikemukakm kesimpulan dm saran dari hasiI penelitian ymg telah 

dikemukakan pads bab-bab sebelumnya. 

A. Kesimpulan 

1. blotif berafiliasi anak jalanan ter,oolong timggi yang berarti rasa kebersamnan 

dengan orang lain merupakan motif utama disarnping motif-motif lain yang 

diperlukan anak jalanan 

2. Proses pembzlajrum dalam kzgiatan belajar di rurnah singgall bzrjalm dzngan 

baik, artinya bimbingan belajar yang dihkuhn pekerja sosial cli rumal~ singah 

temasuk cara membirnbing anak terlaksana dengan baik .4nak jalanan merasa 

pekerja sosial membantu mereka memecahkan masalah-masalah pelajaran di 

sekolah 

3. Tingkat partisipasi anak jalanan di rurnah singgah terolong rendah, artinya 

keikutsertaan anak jalanan dalam memecahkan masalah-masalah pelajaran di 

sekolall rendah. Rmdahnya partisipasi anak jalanan diantara penyebabnya adilkdl 

karena masing-masing anak mcmpunyai kesibukan yang bzrbeda setelah mcreka 

pulang h r i  sekolah. 

4. Motif berafliasi, d m  proses pembelajaran secara bersama-sama mempunyai 

hubungan yang positf dengan tingkat partisipasi nnak jalanan dalam kegiatan 

belaj ar di rum ah singgah. Variabel-variabel tersebu t secara bersama-sama 



rnemberkm kontribusi cukup bzsar yahni 45% d m  sisax~ya 5 5  9.0 ditzntukan 

oleh M-ha1 lain. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulm h s i l  penelitim ymg te1.a.h dikemukakan di 3 t s  

peneliti mengajutn beberapa saran terutama untuk kemajunan anak jalanan 

untuk masa yang akan datang 

1. Dihrtrapkan kepada anak j a l m m  u n a  meningLatkan rasa kebersmaan, 

kebutuhan untuk b e r h p u l  dan bekcrja sama sesama m k  jalanan maupun 

dengan pihak-pihak yang &ut bertanggggjawab untuk kemajuan mereka 

2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bertanwngjawab membina anak jalanan 

agar terus melakukan bimbingan terhadap anak-anak yang terlantar: terutama 

anak jalanan yang perlu pembinaan secara serius 

3. Agar para nara sumber belajar di nunah singgah lebih meningkatkan perannya 

untuk membantu anak jalanm, terutama dalarn memecahkan rnasalah-masalah 

pelajxan di sekolah 

4. D i k a p k a n  pacia peneliti lain untuk melakukan pmelitian mengenai faktor-faktor 

yang menyebabkan r e n d h y a  partisipmi anak jalanan dalam kegiatan belajar di 

rumah singgah 
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Terlebih dahulu peneliti m e n d o a h  semoga m k - m k  semw senantiasa berada 

d a h  keadaan sehat warnat szrta sukes  &lam menjalan kegiatan behjar dan liegirltan 

l h y a .  

Selanjurnya peneliti mohon kesediaan anak-anak sernua meluangkan waktu 

untuk mengisi angket yang peneliti bagikan. Angket ini terdiri dari sejurnlah pernyataan 

yang berkaitnn dengan kebersamaan, pembelajxnn, serta keihut serta'm nnak-anak 

semua &lam kegatan belajar di rumah singah. 

Tujuan clan anghzt ini semata-mat3 untuk keperlun penelitian ilmhh d m  tidak 

a h  laitannya dzngan kcgiatan lain yang merugikan anak-anak sekalian. Olzh szbab itu 

anak-anak sekalian tidak p a l u  ragu-ragu dalam mmberikan informasi melalui angket 

ini. Kerahasiaan informasi yans anak-anak berikan te rjamin. dan tidak akan di beri tahu 

pada siapapun. 

Atas kesediaan dan bantuan anak-anak sekalian mengisi an&et ini, terlebih 

d;thulu pengeliti mengucapkan terima kasih 



A N G U T  
Petunjuk Pengisian 
1. Di bawah ini tzrdapat sejumlah pertanyam yang teldl disedidm alternatif 

janrabannya, berilah bnda si1,ang (S) pada salah satu jawaban yang ananda 
pilih. 

2. Jawaban vang ananda berikan hendaknya yang paling sesuai dengan keadaan 
dirimu 

3. Saya mohon semua pernyatrran dapat diisi, tidak ada y m g  dilcwatkan. 
4. Sel'mnt bekerja dan terirna kasih 

1. Motif Rerafiliasi 
1. Lrpaya untuk mzningLatkm kzikut sertaan saudara di rurnah singgah dapat 

dil a ku kan 
dengm kzrjasnma ddam kegiatan behjar 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurangsetuju 
d. Tidak setuju 

2. Kerjsiima penting dilahukan untuk mzninghatkan kziakraban saudma di 
rumah singgah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

3. hlerasa senang melakukan kerjasarna dengan anggota kelompok belajar dalam 
m z m z c a b n  masalah-masalah pelajaran di szkolh 
a. Sangat setuju 
b. Sztuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidal; setuju 

4. Berkvmpul, bekerjasama dalam belajar di rurnah singgah seperti ada dalarn 
keluarga sendiri 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

5. hfemecahkan masalah pelajarm di sekolah secara bersama-sarna dirasakan 
dapat mernberikan manfaat lebih dibandingkan memecahkamya secara sendiri 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidah sztuju 

6. Mengikuti kegitan belajar di rumah singgah bermanfaat dalam menambah 
pengetahuan 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 



c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

7. Illcn&uti kegiatm belajar di rumah singah bermdmt b l a m  menambah 
pergaulan 
a. Smgat setuju 
b. Sztuju 
c. Kurang setuju 
cl. Tidak sehju 

8. blerniliki keyakinan bahwa masalah pelajaran di sekolah akan dapat 
diselzsaikan h iam kegatan belajx di rumah singgah. 
a. Smgat setuju 
b. Setuju 
c. Kurangsetuju 
d. Tidak setuju 

9. hfzraisa senang j&a szmua imgota mzngikuti kegiatm belajar 
a. Sangat setuju 
b. Sctuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

10. Mzrrtsa p u s  dengan kegiatm belajar yang dianggap &pat memberih 
pengalaman baru. 
a, Sangat sztuju 
b. Setuju 
c. Kurrtng setuju 
d. Ticlak setuju 

11. Bekerjasama dalam belajar bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 
pelajaran di sekolah 

a. Sangta setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

12. Menghargai pendapat anggota yang berbeda dalam kegiatan belajar sangat 
perlu dilahkan. 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. h a n g  setuju 
d. Tidak setuju 

13 Terlibat secara aktif &lam kzgiatan belajar di rumah singah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

11. Proses Pernbelaj aran 
14. llletode belajar yang digunakan sumber belajar (Pekcrja SosiaI) haruslah 

bervariasi 



a. Sangat setuju 
b. Sztuju 
c. Kurang setuju 
d. Tim sztuju 

15. Batmya jawab dalam kegatan belajar sangat baik dilakukan 
a. Singat setuju 
b. Setuju 
c. Kurmg setuju 
d. Tidak setuju 

16. Dalm msmbantu sauhra belajar ,sumber belajar (pekerja sosial) 
menggunakan cara berceramah 
a. Sangat setuju 
b. Sztuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

17. Cara berdiskusi dalam kegiatan belajar haik dilakukan 
a. S q a t  setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

18 hsfetode pembelajaran yang digunakan sumber belajar dapat membantu 
saudara &lam belajar 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Ticiak setuju 

19. Surnber belajar trarnpil memilih metodelcara yang cocok dalam mernecahkan 
masalah pelajaran di sekolah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

20. Sumbcr bzlajar membzrikan pahatian pada masing-masing anggoh kelompok 
belaj ar 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Ticlak setuju 

21. hlztode pembelajaran yang digunakan sumber belajar &pat melibittkan 
saudaralanggota secara aktif 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 



22. Sumbzr belajar &lam mcmbantu memecahlian masalah pehjaran di szkolah 
menunjuklian keakraban 

3. S m g t  setuju 
b. Setuju 
c. Kurwsetuju 
d. Tidak se tuj u 

23. Surnber belajar menwnakan bahasa yang mudah dipahami dalam kegiatan 
belajm 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurmg setuju 
d. Tidak setuju 

I11 . Pertanyaan Partisipnsi 

24. Saya hadir dalam kegiatan belajar di rumah singgah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

25. Saya hadir dalam ke@atan belajar di rumah singgah t q a t  pnda waktunya 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurangs etuju 
d. Tidak setuju 

26. Saya selalu terlibat dalam kelompok untuk memecahkan tugas-tugas yang 
diberikan guru di sekolah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

27. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru di sekolah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

28. Saya mengerjakan pckerjaan m 1 h  yang diberikan guru di sekolah dmgan 
anggota kelompok di nunah singgah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang se tuju 
d. Tidak setuju 

29. Saya rnengemukakan pendapat untuk kernajuan kelompok belajar 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 



d. T i h k  setuju 
30. Saya ikut serta mmyumbangkan pengetahuan untuk kemajuan kelompok 
belaj ar 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

31. Saya selalu mengemukakan pendapat dalam berdiskusi tmtang mata pelajxan 
yang dibzrikan guru di sekolah. 
3. S q a t  setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak sttuju 

32. Saya selalu meminta bantuan sumber belajar (Pekerja sosial) untuk 
mcngzrjakan tugas-tugas yang diberiLan guru di sckolah 
a. Sangat Setuju 
b. Sctuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

33. Saya selalu akqif bertanya jawab dalam kelompok tentang mah-mata pelajaran 
yang diberikan guru di sekolah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 

34. Saya selalu aktif berdiskusi dalam kelompok tentang mata-matt pelajaran 
yang diberikan guru di sekolah 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak se tuju 



TABEL 4 

DlSTRlBUSl F (sarnbungan) 

Untuk tingkat signifikansi 0.05 tercetak dibaris atas 
tingkat signif ikansi 0.01 tercetak dibaris bawah 

Oeniat kcbebaran : Numefaror 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 

4.04 3.19 2 8 0  2.56 2.41 2.30 2 2 1  2 1 4  2.08 2.03 1.99 1.96 1.90 l E 6  1.79 
7.19 5.08 4 2 2  3.74 3.42 3 2 0  3.06 2 9 0  2 8 0  2.71 2.- 2.sa 2 . 4  2.40 2 , : ~  

4.03 3.18 2.79 2 5 6  2.40 2 2 9  2 2 0  2.13 2.07 2.02 1 9 8  1 9 5  1.90 l E 5  1.78 
7.17 5.06 4 2 0  3.72 3.41 3.18 3.02 2.88 2.78 2.70 2.62 2 5 6  2.46 2.39 226 

4.02 3.17 2.78 2 5 4  2.38 2 2 7  2.18 2.11 2.05 2.03 1.97 1.93 1.83 1.83 1.76 
7.12 5.01 .,4,16 3.m 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.43 2.35 2 2 3  

* 

6 0 4 . 0 0  3.15 2.76 2 5 2  2.37 2 2 5  2.17 2.10 2.04 1.99 1 9 5  1.92 1.86 181 1.751 
7.08 4.98 3 3.66 3 . 3  3.12 2 9 5  2 8 2  2.72 2.63 2.56 2 5 0  2.40 2.32 2.20 

3.99 3.14 2.75 251  2.36 2 2 4  2.15 2.08 2.02 1.98 1.94 1.90 1.85 1.80 1.73 
7.04 4.95 4.10 3.62 3.31 3.09 2.93 2.79 2.70 2.61 2.54 2.47 2.37 2.30 2.18 

3.98 3.1 3 2.74 2 5 0  2.35 2 2 3  2.14 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.84 1.79 1.72 
7.01 4.92 4.08 3.60 3.29 2.07 2 9 1  2.77 2.67 2.59 2.51 2.45 2.35 2.28 2.15 

3 9 6  3 . 1  2.72 2.48 2.33 2 2 1  2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.88 1.82 1.77 1.70 
6.96 4 3 8  4.04 3.56 3 2 5  3.04 2.87 2.74 2.64 2.55 2.48 2.41 2.32 2.24 2.11 

3.94 3.09 2.70 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1 9 7  1.92 1 3 8  1.85 1.79 1.75 1 . a  
6.90 4.82 3.98 3.51 3 2 0  2.99 2 8 2  2.69 2.59 251  2.41 2.36 2 2 6  2.19 2.06 
,-:, 

3 . 9 2 :  3.07 2.68 2.44 2 2 9  2.17 2.- 2.01 1.95 1.90 136  1.83 1.77 1.72 1.65 
( 6 . E 4 . l  4.78 3 9 4  3.47 3.17 2.95 2-79 2.65 2 5 6  2.47 2.40 2.33 2 2 3  2.15 2.03 

-. 

- \ .  . 
I 3.91: ! 3.06' 2.67 2.43 2 2 7  2.16 2.07 2-00 1 9 4  1 8 9  1,85 1 8 2  1.76 1 . 1  1.64 
'\6,811 4 .75 '  391  3.44 3.14 2.92 2.76 2 .62 ,  2.53 2.44 2.37 2.30 2 2 0  2.12 2.00 \-. \-.. 
3.89 3.04 2.65 - 2.41 2 2 6  2 1  1 2.05 1.98 1 9 2  1.87 1 8 3  1 1.74 1.69 1.62 
6.76 4.71 3,88 3.41 3.11 2 9 0  2.73 2.60 2 5 0  2.41 2.34 2.28 2.17 2.09 1.97 

3 8 6  3.02 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1 9 0  1.85 1,El 1.78 1.72 1.67 1.m 

6.70 4.66 3 9 3  3.36 3.06 2.85 2.69 2.55 2.46 2.37 2 2 9  2.23 2.12 2.04 1.92 

3 8 5  3.a) 2.61 2.38 2 2 2  2.10 2.02 1 9 5  1.89 1E4 1.80 1.76 1.70 1.65 1.Sa 

6.66 4-62 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43 2.34 2 2 6  2 2 0  2.09 2.01 1 8 9  

3.84 2.99 2.60 2.37 2 2 1  2.09 2.01 1.94 1 8 8  1.83 1.79 1.75 1.69 1.W 1 5 7  
6.64 4.60 3.78 2.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2 2 4  2.18 2.07 1.99 l.9' 

C atuk 

d f 

48 

50 

55 

65 

70 

80  

100 

. 

125 

150 

200 

400 

1000 



',. . - R TABEL 2 

Roporsi dalam m u  ekor 

df . 0.25 0.1 0 0.05 ,025 0,Ol 0,005 

I Proporsi dalam dua ekor 
G L  \ 0.50 0,20 0.1 0 0 ,% 0.02 0.01 - 

1 1,000 3,078 6.3 1 4 12,706 31,821 63,657 
2 0816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3.1 82 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2.1 32 2 77- 3.7 47 4,604 
5. 0,727 1,473 2.01 5 2.57,) 3,365 4,032 

6 0,718 1,440 1,943 3767 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3.499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 ,3,25 
10 0.700 1,372 1.81 2 2,228 2,764 3.1 69 

1 1  0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 ' 2,781 3,055 
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,692 1,345 1,761 2.1 45 2,624 2.97 7 
15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 

16 . 0,690 1,337 1,746 2.1 20 2,58 3 2,921 
17 0,689 , 1,333 1,740 2.1 10 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,7 34 2,101 2,552 2,878 
19 0,688 1,328 1,7 29 2,09 3 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2.528 2,845 

2 1 0,686 1,323 1,721 2.080, 2,518 2,831 
22 - 0,686 1,321 1,717 2,074 2.508 2.81 9 
2 3 0,685 1,319 1,714 2,069. 2.500 2,808 
2 4 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 

25 0,684 1,316 1.708 2,060 2,485 2,787 
2 6 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
2 8 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2.7 63 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 

3 0 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2.7 50 
40 0,681 1,303 1,684 2,02 1 2,423 2,7 04 
60 0.679 1,296 1,671 2 ,OOo 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 
a 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2.576 

b 


