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INTISARI
Setiap anak di dunia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
perlindungan dan kesempatan pendidikan, termasuk anak jalanan. Banyak
sekolah formal dan informal didirikan oleh negeri maupun swasta. Prestasi yang
dihasilkan oleh anak jalanan semakin banyak walaupun ada pula anak jalanan
yang masih terpuruk oleh keadaannya. Ada banyak penyebab, antaranya tingkat
harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga mereka. Secara karakteristik,
anak jalanan berbeda dengan anak pada umumnya namun hal tersebut tidak
menjadikan mereka kehilangan hak untuk memiliki hidup yang lebih baik. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan harga diri,
optimisme dan keharmonisan keluarga dengan motivasi berprestasi anak jalanan
yang akan difokuskan pada anak jalanan SMP Master Depok Jawa Barat.
Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu teknik analisis regresi berganda
dengan metode Colaizzi.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan: (1) ada peran yang
signifikan antara harga diri terhadap motivasi berprestasi sebesar 0,352 dan
p<0,05; (2) ada peran signifikan antara optimisme terhadap motivasi berprestasi
sebesar 0,541 dan p<0,05; (3) ada peran signifikan antara keharmonisan
keluarga terhadap motivasi berprestasi sebesar 0,378 dan p<0,05; (4) ada peran
secara bersama-sama antara harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga
dengan motivasi berprestasi dengan nilai F=24,085 dan p<0,05 dengan
sumbangan efektif sebesar 56,2%; (5) ada faktor lain yang mempengaruhi
motivasi berprestasi anak jalanan SMP Master, yaitu status ekonomi dan senior
atau abang-abangan di jalanan.
Kata kunci: anak jalanan, motivasi berprestasi, harga diri, optimisme,
keharmonisan keluarga
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ABSTRACT
THE ROLE OF SELF-ESTEEM, OPTIMISM AND FAMILY HARMONY TO
ACHIEVEMENT MOTIVATION OF STREET CHILDREN OF DEPOK,
MASTER JUNIOR HIGH SCHOOL

Every child in this world has the same rights to protection and education
opportunities, including street children. Many formal and informal schools set up
by public and private. Achievements generated by street children has increased,
although there are street children who are still afflicted by the condition. There
are many causes, among them the level of self-esteem, optimism and harmony of
their family. Characteristically, street children in contrast to children in general,
but it does not make them lose the right to have a better life. Therefore, this study
aimed to determine the relationship of self-esteem, optimism and harmony of
families to achievement motivation of street children who will be focused on street
children of Master Junior High School, Depok West Java. The data analysis
technique that will be used in this study is a combination of quantitative and
qualitative, which is a technique of multiple regression analysis with Colaizzi
method.
Based on the analysis of data obtained conclusions: (1) there is a
significant role of self-esteem to achievement motivation of 0.352 and p < 0.05;
(2) there is a significant role of optimism to achievement motivation of 0.541 and
p < 0.05; (3) there is a significant role of family harmony to achievement
motivation of 0.378 and p < 0.05; (4) there is a together role between self
esteem, optimis and family harmony to achievement motivation by F = 24,085
and p < 0,05 with the effective contribution of 56,2%; (5) there are other factors
that influence achievement motivation of street children of Master Junior High
School, namely economics status and senior brother in the streets.
Keywords: street children, achievement motivation, self-esteem, optimism, family
harmony
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A. PENDAHULUAN
Dewasa ini, anak-anak jalanan bertambah jumlahnya seiring
dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara makro, perekonomian
Indonesia mengalami peningkatan namun berbanding terbalik dengan
sektor mikro yang cenderung berjalan di tempat. Ketimpangan ekonomi
pun menjadi begitu terlihat jelas, yang kaya semakin kaya dan yang
miskin semakin terjepit. Keadaan ini secara tidak langsung berpengaruh
terhadap jumlah anak-anak jalanan terutama di kota-kota besar, salah
satunya adalah Jakarta. Menurut Pardede (2008), jumlah anak-anak
jalanan dapat diperkirakan berjumlah 50.000 anak, bahkan mungkin lebih,
yang menghabiskan waktu produktif di jalanan. Ketua Komisi Nasional
Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, mengatakan jumlah anak jalanan pada
tahun 2008 di wilayah Jabodetabek mencapai 80 ribu anak dengan 30 ribu
anak berada di wilayah Jakarta (Moeko, 2008; Pamuchtia & Pandjaitan,
2010).
Saat ini di Indonesia sudah mulai bermunculan sekolah-sekolah
rintisan bagi anak-anak jalanan yang memiliki kurikulum sendiri yang
disesuaikan dengan lingkungan mereka. Sekolah-sekolah tersebut bersifat
swasta

atau

pribadi

pembentukannya.

sehingga

Jadwal

bersifat

pelajaran

dan

sederhana
bentuk

pada

awal

pengajaran

yang

dilakukan pun tidak sama dengan bentuk standar yang ada di sekolahsekolah pada umumnya. Semuanya disesuaikan dengan cara hidup dan
lingkungan anak-anak jalanan itu berada.
Pada dasarnya setiap anak di Indonesia dijamin kesejahteraan dan
hidupnya oleh Negara seperti tertuang dalam UUD 1945, termasuk
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masalah pendidikan. Setiap anak, bahkan anak jalanan, memiliki
kesempatan untuk berhasil dan sukses dalam hidupnya. Belakangan ini
sering kita mendengar kisah inspiratif dari anak-anak jalanan yang dapat
merubah nasibnya menjadi lebih baik, menjadi inspirasi bagi temantemannya yang lain. Ada dari mereka yang setelah lulus sekolah
kemudian berhasil diterima di beberapa perguruan tinggi negeri dengan
beasiswa dan beberapa bahkan mendapat beasiswa untuk melanjutkan
sekolah ke luar negeri. Ada banyak faktor yang mendukung hal positif
seperti itu, salah satunya adalah motivasi. Mereka yang dapat bangkit dari
keterpurukan pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi, motivasi untuk
hidup lebih baik, motivasi untuk memiliki prestasi dalam hidup. Motivasi
berprestasi jika mengacu pada teori Mc Clelland (1987) adalah daya
penggerak
mendorong

yang

memotivasi

seseorang

semangat

untuk

bekerja

seseorang,

yang

mengembangkan

kreativitas

dan

menggerakkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi
mencapai prestasi kerja yang maksimal.
Sekolah Master sudah cukup terkenal eksistensinya di kalangan
anak jalanan dan masyarakat sekitar. Terkenal bukan hanya karena
kemudahan akses pendidikan yang diberikan bagi para anak jalanan,
namun juga terkenal karena prestasinya yang cukup membanggakan.
Seperti disebutkan di atas, bahwa beberapa lulusan sekolah Master ada
yang mendapatkan beasiswa di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di
Indonesia seperti Universitas Indonesia dan juga beasiswa di Perguruan
Tinggi bergengsi di luar negeri seperti Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun
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selain mereka, terdapat juga siswa yang menyerah di tengah perjalanan
dan tidak kembali bersekolah dengan beragam alasan.
Di segala keterbatasan yangdihadapi, ada sebagian anak yang
berhasil untuk memiliki prestasi dan sebagian lainnya terpuruk dalam
keadaan. Hal ini menjadi menarik karena anak jalanan yang memang
memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan anak pada umumnya.
Oleh karena itu, penulis merasa bahwa fenomena ini sangat
menarik untuk diteliti lebih jauh, sebagai sebuah cara untuk dapat
mengenal lebih jauh perkembangan yang terjadi di kalangan anak-anak
jalanan di sekolah anak jalanan Master, Depok. Meneliti adakah hubungan
antara motivasi berprestasi pada lingkungan anak jalanan berdasarkan
harga diri, optimisme maupun keharmonisan keluarga mereka, baik
secara variabel terpisah ataupun bersama-sama.
B. METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah skala psikologi dengan menggunakan skala Likert, FGD dan
wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis secara kuantitatif dan analisis secara kualitatif. Analisis kuantitatif
akan menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji peranan
secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan
untuk menguji peranan secara bersama-sama antara ketiga variabel
bebas terhadap variabel terikat ddigunakan analisis regresi ganda. Secara
kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis model Colaizzi.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Kuantitatif
Hasil analisis uji hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Tabel Hasil Uji Analisis Regresi
Variabel
Harga diri
Optimisme
Keharmonisan Keluarga

B
0,352
0,541
0,378

Std. Error
0,160
0,134
0,136

T
2,201
4,038
2,791

Sig.
0,032
0,000
0,007

a. Peranan harga diri terhadap motivasi berprestasi
Analisis untuk menguji peranan harga diri terhadap motivasi
berprestasi dilakukan dengan alat analisis regresi. Berdasarkan hasil
analisis dengan SPSS for Windows versi 16.00, telah diperoleh koefisien
regresi sebesar 0,352 dengan nilai p sebesar 0,032. Hal tersebut
menunjukkan bahwa jika variabel bebas lainnya bernilai tetap dan variabel
harga diri mengalami kenaikan 1%, maka tingkat motivasi berprestasi
akan mengalami peningkatan sebesar 0,352 dan nilai positif bermakna
terjadi hubungan positif antara harga diri dengan motivasi berprestasi.
Selain itu, nilai p < 0,05 (0,032< 0,05), maka berarti terdapat hubungan
yang signifikan antara harga diri dengan motivasi berprestasi.
Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi “terdapat peranan positif
harga diri terhadap motivasi berprestasi” teruji kebenarannya.
b. Peranan optimisme terhadap motivasi berprestasi
Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh koefisien regresi
sebesar 0,541 dengan nilai p sebesar 0,000. Hal tersebut bermakna jika
variabel bebas lainnya bernilai tetap dan variabel optimisme mengalami
kenaikan 1% maka tingkat motivasi berprestasi akan mengalami kenaikan
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0,541 dan nilai positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif
antara optimisme dengan motivasi berprestasi. Selain itu, nilai p < 0,05
(0,000 < 0,05) bermakna hubungan yang terjadi bernilai signifikan,
sehingga hipotesis “terdapat peranan positif optimisme terhadap motivasi
berprestasi” teruji kebenarannya.
c. Peranan keharmonisan keluarga terhadap motivasi berprestasi
Pengujian

peran

keharmonisan

keluarga

terhadap

motivasi

berprestasi didasarkan pada hasil analisis dengan SPSS for Windows
16.00. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,378 dengan nilai p
sebesar 0,007. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai variabel bebas
lainnya bernilai tetap dan tingkat keharmonisan keluarga mengalami
peningkatan 1%, maka tingkat motivasi berprestasi akan meningkat
sebesar 0,378 dan nilai positif pada angka tersebut mengandung makna
terdapat hubungan positif antara keharmonisan keluarga dengan motivasi
berprestasi. Nilai p yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (0,007< 0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
keharmonisan keluarga dengan motivasi berprestasi.
Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi “terdapat peranan positif
keharmonisan

keluarga

terhadap

motivasi

berprestasi”

teruji

kebenarannya.
d. Peranan harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga
terhadap motivasi berprestasi
Analisis untuk menguji peranan harga diri, optimisme dan
keharmonisan keluarga terhadap motivasi berprestasi dilakukan dengan
alat analisis regresi ganda menggunakanSPSS for Windows 16.00.
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Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Model
Regresi

Df
3

F
24,085

Sig.
0,000

Kaidah yang digunakan adalah jika nilai F hitung > nilai F tabel dan
nilai p < 0,05. Berdasarkan hasil penghitungan, diperoleh nilai F hitung
sebesar 24,085 dan F tabel sebesar 2,81 (24,085 > 2,81)serta nilai p
sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga secara
bersama-sama terhadap motivasi berprestasi.
Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi “terdapat peranan positif
antara harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga terhadap
motivasi berprestasi” teruji kebenarannya.
2. Analisis Kualittaif
Berikut adalah kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis
secara kualitatif.
1. Harga diri yang tinggi memiliki kaitan dengan motivasi anak jalanan
untuk memiliki prestasi.
2. Optimisme yang tinggi akan masa depan membuat subjek semakin
bersemangat dalam berprestasi.
3. Keluarga yang harmonis lebih besar pengaruhnya untuk membuat
anak jalanan bersemangat memiliki prestasi dibandingkan keluarga
yang tidak harmonis.
4. Terdapat faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap motivasi
berprestasi anak jalanan di SMP Master, yaitu faktor kondisi ekonomi
dan faktor lingkungan teman. Kemiskinan membuat anak jalanan sulit
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untuk berekspresi dan berprestasi karena harus bekerja membantu
perekonomian keluarga. Sedangkan faktor lingkungan teman, yaitu
abang-abangan mereka dalam komunitas anak jalanan juga memiliki
pengaruh yang besar terhadap semangat anak jalanan untuk memiliki
prestasi terutama di sekolah.
5. Ukuran prestasi antara anak jalanan dengan anak lain pada umumnya
berbeda. Rajin datang sekolah, mengerjakan tugas sekolah, memiliki
nilai yang baik bagi anak jalanan sudah merupakan sebuah prestasi
yang tinggi.
Berdasarkan hasil analisis data peranan antara harga diri,
optimisme dan keharmonisan keluarga terhadap motivasi berprestasi anak
jalanan SMP Master, Depok, hipotesis yang diajukan dapat diketahuii
sebagai berikut:
1. Terdapat

peranan

harga

diri

yang

signifikan

terhadap

motivasiberprestasi
Hasil analisis data di atas menunjukkan adanya peranan yang
signifikan antara harga diri terhadap motivasi berprestasi. Hal tersebut
bermakna

bahwa

tinggi

rendahnya

motivasi

berprestasi

subjek

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga diri subjek. Semakin tinggi tingkat
harga diri subjek maka akan semakin tinggi pula motivasinya untuk
berprestasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga diri subjek semakin
rendah pula motivasi subjek unutuk berprestasi.
Coopersmith (1990) mengungkapkan bahwa remaja yang memiliki
harga diri tinggi akan lebih termotivasi untuk meraih kesuksesan dalam
kehidupannya.

Pengalaman

sukses yang diperoleh
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remaja dapat

memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap peningkatan harga
dirinya. Bachman & O’Malley (1977) pada penelitiannya menemukan
bahwa selama masa remaja, kemampuan dan kinerja akademi yang tinggi
merupakan prediktor dari harga diri yang tinggi (Adam & Gulbta, 1983).
Sedangkan Subowo & Martiarini mengungkapkan bahwa motivasi
berprestasi dan harga diri memiliki hubungan yang positif.
Dalam kaitannya dengan subjek penelitian ini, yaitu anak jalanan
yang bersekolah di SMP Master, hasil penelitian tersebut memperoleh
kesimpulan yang sama, bahwa terdapat hubungan yang positif antara
harga diri anak jalanan dengan tingkat motivasi berprestasinya.
Dalam tahapan analisis data secara kualitatif, dapat diketahui
bahwa ketika pertama kali anak jalanan mendaftar sebagai siswa di SMP
Master, tingkat harga diri rata-rata siswa adalah tinggi. Ketika proses
belajar mengajar berlangsung (SMP selama tiga tahun), maka secara
otomatis terjadi seleksi alam di antara siswa. Aspek-aspek pada harga diri
dan motivasi berprestasi subjek saling berkaitan. Siswa yang tidak lulus
seleksi alam biasanya akan sering bolos dan lambat laun tidak pernak
datang kembali ke sekolah.
Pada proses seleksi alam tersebut, biasanya dipengaruhi oleh
ketahanan subjek dalam menjalankan segala tugasnya sebagai siswa di
sekolah dan perasaan bahwa subjek mampu melakukan tugas dengan
baik. Hal tersebut di atas, sesuai dengan aspek motivasi berprestasi yang
dikemukan oleh Mc Cleland (1987) dan aspek harga diri yang dikemukan
oleh Coopersmith (1990).
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Subjek yang memiliki ketahanan yang baik akan memiliki keyakinan
terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas-tugas di
sekolah ataupun dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Hal tersebut
menunjukkan bahwa subjek memiliki motivasi untuk tetap berprestasi.
Sedangkan subjek yang memiliki ketahanan yang rendah akan memiliki
perasaan tidak yakin terhadap kemampuannya sendiri sehingga memilih
untuk berhenti dan kembali ke jalanan karena dianggap lebih mudah dan
bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek memiliki motivasi
berprestasi yang rendah.
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama mengenai
adanya peranan yang postif antara harga diri terhadap motivasi
berprestasi dapat diterima, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,352
dan p < 0,05.
2. Terdapat peranan optimisme yang signifikan terhadap motivasi
berprestasi
Hasil analisis data menunjukkan peranan yang signifikan antara
optimisme terhadap motivasi berprestasi. Hal tersebut bermakna tinggi
rendahnya tingkat optimisme anak jalanan berkaitan erat dengan tinggi
rendahnya tingkat motivasi berprestasi. Semakin tinggi sikap optimis
subjek maka semakin tinggi pula tingkat motivasi berprestasinya,
sebaliknya semakin rendah tingkat optimis subjek maka akan semakin
rendah pula motivasi subjek untuk berprestasi.
Hasil tersebut sesuai dengan Helmi (2004), mengungkapkan
bahwa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi antaranya
adalah kompetitif, dukungan sosial, dukungan emosional dan optimisme
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yang dimiliki.

Mc Cleland (1987) juga menyatakan bahwa optimisme

adalah salah satu faktor instrinsik dari motivasi berprestasi. Sedangkan
Dalyono (2005) mengungkapkan bahwa motivasi dapat muncul sebagai
usaha-usaha dalam diri seseorang ketika menghadapi tantangan karena
rasa optimis untuk mencapai keberhasilan dalam belajar ataupun cita-cita
masa depan.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang juga sejalan dengan
hasil yang didapatkan oleh Rottinghaus, dkk (2005) pada penelitiannya,
yaitu bahwa orang optimis salah satunya terlihat dari usaha keras
mendapatkan akademik tinggi serta dorongan beraktivitas dalam tingkatan
karir. Valentino & Indahria (2007) juga mendapatkan hasil yang sama
yaitu bahwa optimisme akan masa depan memberikan pengaruuh yang
sangat signifikan terhadap motivasi untuk meraih prestasi. Sehingga
optimisme dan motivasi berprestasi merupakan variabel yang dapat saling
mempengaruhi.
Dalam kaitannya dengan subjek penelitian ini, yaitu anak jalanan
yang bersekolah di SMP Master, hasil penelitian tersebut memperoleh
kesimpulan yang sama yaitu bahwa terdapat hubungan yang positif antara
optimisme anak jalanan dengan tingkat motivasi berprestasinya.
Dalam tahapan analisis data secara kualitatif, dapat diketahui
bahwa ketika awal mula anak jalanan mendaftar sebagai siwa di SMP
Master, tingkat optimisme rata-rata siswa adalah tinggi. Mereka optimis
bahwa dengan bersekolah, akan meningkatkan kehidupan mereka di
masa depan. Aspek-aspek pada variabel optimisme dan motivasi
berprestasi saling berkaitan. Siswa yang tidak lulus seleksi alam biasanya
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lambat laun akan menghilang dan tidak datang bersekolah dan memilih
kembali ke jalanan.
Pada proses seleksi alam tersebut, siswa akan dihadapkan pada
tugas harian di sekolah, kurikulum yang harus diikuti, mata pelajaran yang
harus dipahami. Siswa yang memiliki optimisme tinggi akan masa
depannyadan percaya bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh
adalah dengan bersekolah, akan memiliki semangat untuk terus belajar
dan berprestasi sehingga subjek akan memiliki ketahanan yang kuat
dalam menempuh pendidikan di SMP Master. Hal tersebut berarti, subjek
memiliki motivasi berprestasi yang tinggi.
Siswa yang memiliki optimisme rendah tetap memiliki keinginan
untuk menjadi sukses di masa depan namun tidak memiliki semangat
untuk memperjuangkannya. Sehingga ketika harus menghadapi tugas
sekolah ataupun mengikuti pelajaran, subjek tidak memiliki ketahanan
yang baik maka memutuskan untuk kembali ke jalanan, dunia yang lebih
mudah tanpa harus susah-susah berpikir ataupun mengerjakan tugas
sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki
motivasi berprestasi yang rendah.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis kedua mengenai terdapatnya hubungan positif antara optimisme
dengan motivasi berprestasi dapat diterima, dengan koefisien regresi
sebesar 0,541 dan nilai p < 0,05.
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3. Terdapat

peranan

keharmonisan

keluarga

yang

signifikan

terhadap motivasi berprestasi
Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat peranan yang
signifikan antara keharmonisan keluarga terhadap motivasi berprestasi.
Hal tersebut berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat keharmonisan
keluarga anak jalanan di SMP Master akan diikuti dengan tinggi
rendahnya tingkat motivasi berprestasi. Semakin harmonis keluarga anak
jalanan maka semakin tinggi motivasi subjek untuk berprestasi, dan
sebaliknya semakin tidak harmonis keluarga anak jalanan maka semakin
rendah tingkat motivasi berprestasinya.
Fernal & Fernal (Garliah & Nasution, 2005) mengungkapkan bahwa
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi adalah
keluarga. Sedangkan Gunarsa & Gunarsa (1995) menyatakan bahwa
berprestasi memiliki hubungan erat dengan aspek kepribadian yang eprlu
dibina sejak kecil khususnya di dalam keluarga.
Pada kasus anak jalanan di SMP Master, keharmonisan keluarga
memiliki gambaran khusus. Sebagian besar siswa SMP Master setelah
pulang dari sekolah, melanjutkan dengan bekerja seperti membantu di
warung, menjadi loper koran dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi
begitu kuat sehingga dapat menjadi variabel tersendiri jika dihubungkan
dengan tingkat motivasi berprestasi.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui analisis secara kualitatif,
dapat diketahui bahwa aspek-aspek keharmonisan keluarga yang
dikemukan Gunarsa (2000) mengalami penyesuaian dengan segala
keterbatasan anak jalanan dan keluarganya. Pada aspek menyediakan
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cukup waktu, tidak dapat terpenuhi karena orangtua subjek harus bekerja
hingga larut malam sehingga intensitas hubungan yang terjalin antara
anak dan orangtua maupun anggota keluarga lainnya menjadi berkurang
bahkan tidak ada baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun pada
aspek saling pengertian, mengalami peningkatan karena anak jalanan di
SMP Master menyadari keterbatasan ekonomi keluarga sehingga
orangtua harus lebih bekerja keras untuk mencari nafkah walaupun harus
mengurangi perhatian kepada anak-anaknya.
Pada kasus keluarga demikian, keharmonisan keluarga juga sangat
berpengaruh dalam menumbuhkan keinginan pada diri anak untuk terus
memiliki prestasi. Keluarga yang harmonis akan memberikan kenyamanan
dan kehangatan bagi anak disamping kehidupan jalanan mereka yang
keras, sehingga mereka tetap memiliki kepercayaan diri untuk memiliki
prestasi di hidup mereka. Selain itu, memiliki prestasi menjadi salah satu
hal yang diyakini oleh anak jalanan untuk dapat meningkatkan
kehidupannya di masa depan menjadi lebih baik sehingga tidak perlu
merasakan kemiskinan yang dialami saat ini.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga mengenai
adanya hubungan yang postif antara keharmonisan keluarga dengan
motivasi berprestasi dapat diterima, dengan nilai koefisien regresi sebesar
0,378 dan nilai p < 0,05.
4. Terdapat peranan antara harga diri, optimisme dan keharmonisan
keluarga terhadap motivasi berprestasi
Hasil analisis data menunjukkan peranan yang signifikan antara
para prediktor yaitu harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga
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dengan variabel terikatnya yaitu motivasi berprestasi. Hal tersebut berarti
tinggi rendahnya tingkat motivasi berprestasi disebabkan oleh perubahan
tinggi rendahnya tingkat harga diri, optimisme dan keharmonisan
keluarga. Ketiga variabel secara bersama-sama dapat mempengaruhi
motivasi berprestasi subjek.
Berdasarkan hasil kategorisasi, dapat diketahui bahwa prosentase
anak jalanan di SMP Master yang memiliki motivasi berprestasi tinggi
sebesar 72,7%, prosentase harga diri sebesar 72,7%, prosentase
optimisme tinggi sebesar 80% dan prosentase keharmonisan keluarga
tinggi sebesar 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat motivasi
berprestasi anak jalanan di SMP Master tergolong tinggi, dengan diikuti
tingkat harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga yang juga tinggi.
Maka tingginya prosentase ketiga variabel tersebut berbanding lurus
dengan tingginya motivasi berprestasi.
Melalui analisis regresi ganda, diperoleh pula besarnya sumbangan
efektif dari variabel bebas harga diri, optimisme dan keharmonisan
keluarga terhadap variabel terikat motivasi berprestasi, yaitu sebesar
0,562. Hal tersebut bermakna ketiga variabel bebas memberikan
sumbangan

efektif

sebesar

56,2%,

sedangkan

sumbangan

yang

ditentukan oleh variabel lain adalah sebesar 43,8%. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat mengenai adanya hubungan
yang positif antara harga diri, optimisme dan keharmonisan keluarga
dengan motivasi berprestasi dapat diterima, dengan nilai F sebesar
24,085 dan nilai p < 0,05.
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Terdapat faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap motivasi
berprestasi anak jalanan di SMP Master, yaitu faktor kondisi ekonomi dan
faktor lingkungan teman. Kemiskinan membuat anak jalanan sulit untuk
berekspresi

dan

berprestasi

karena

harus

bekerja

membantu

perekonomian keluarga. Sedangkan faktor lingkungan teman, yaitu
abang-abangan/senioritas mereka dalam komunitas anak jalanan juga
memiliki pengaruh yang besar terhadap semangat anak jalanan untuk
memiliki prestasi terutama di sekolah.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengukuran, analisis data dan pembahasan
variabel penelitian maka peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut.
1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara harga diri dengan
motivasi berprestasi, artinya jika harga diri yang dimiliki anak jalanan
yang bersekolah di SMP Master tinggi maka tingkat motivasi
berprestasinya juga tinggi. Sebaliknya, jika harga dirinya rendah maka
rendah pula motivasi berprestasinya.
2. Terdapat huubungan positif yang signifikan antara optimisme dengan
motivasi berprestasi, artinya jika optimisme yang dimiliki oleh anak
jalanan di SMP Master tinggi maka motivasi berprestasi yang
dimilikinya juga tinggi. Sebaliknya, jika optimisme subjek rendah maka
rendah pula tingkat motivasi berprestasinya.
3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara keharmonisan
keluarga dengan motivasi berprestasi, artinya jika semakin harmonis
keluarga anak jalanan di SMP Master maka motivasi berprestasinya
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juga tinggi. Sebaliknya, jika tingkat keharmonisan keluarga subjek
maka semakin rendah tingkat motivasi berprestasinya.
4. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara harga diri, optimisme
dan keharmonisan keluarga dengan motivasi berprestasi anak jalanan
di SMP Master. Semakin tinggi tingkat harga diri, optimisme dan
keharmonisan keluarganya maka semakin tinggi pula tingkat motivasi
berprestasinya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga diri,
optimisme dan keharmonisan keluarga subjek maka semakin rendah
pula tingkat motivasi berprestasinya.
5. Terdapat variabel lain yang cukup besar pengaruhnya terhadap
tingkat motivasi berprestasi anak jalanan di SMP Master selain ketiga
variabel bebas penelitian, yaitu faktor kondisi ekonomi dan faktor
lingkungan

teman

(abang-abangan).

Semakin

tinggi

tingkat

perekonomian keluarga maka akan semakin tinggi pula motivasi
berprestasi anak jalanan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat
perekonomian keluarga maka semakin rendah pula motivasi anak
jalanan untuk meraih prestasi. Semakin positif pengaruh yang
diberikan oleh abang anak jalanan maka semakin tinggi pula motivasi
berprestasinya. Sebaliknya, semakiin negatif pengaruh yang diberikan
abang anak jalanan maka semakin rendah pula tingkat motivasi
mereka berprestasi.
SARAN:
1. Bagi Para Pemegang Kebijakan
Sesuai hasil penelitian, maka para pengajar ataupun sukarelawan
yang memiliki komitmen terhadap pendidikan anak-anak jalanan dapat
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meningkatkan

motivasi

berprestasi

mereka

dengan

cara

meningkatkan harga diri dan optimisme mereka. Selain itu, para
pengajar dapat membangun komunikasi dengan pihak orangtua / wali
dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anaknya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti yang merasa tertarik dengan dunia anak jalanan dapat
menguji tingkat motivasi berprestasi anak jalanan dengan dikaitkan
pada variabel bebas lainnya, seperti variabel jenis kelamin, usia
ataupun efikasi diri anak jalanan.
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