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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum 

Manusia adalah mahluk hidup sosial yang berkebutuhan dikarenakan 

memiliki sensitifitas terhadap kecenderungan-kecenderungan sosial di dalam 

setiap lingkungannya. Lingkungan yang baru akan merubah motifasi, persepsi 

dan sikap manusia. Penyesuaian yang dilakukan melalui tahap pembelajaran 

memaksa manusia secara tidak sadar untuk menambah maupun merubah 

kebutuhannya. Terdapat sebuah pola-pola kecenderungan sosial yang membuat 

psikologis manusia berubah. Pola kecenderungan sosial tersebut muncul oleh 

adanya rasa sulit yang ada pada dinamika kehidupan sosialnya. Rasa sulit itu 

berwujud dalam sebuah bentuk permasalahan. Permasalahan tersebutlah yang 

secara tidak sadar telah memaksa manusia untuk beradaptasi terhadap perihal 

yang baru pada kebutuhannya. 

Psikologi adalah jembatan manusia untuk memecahkan permasalahan 

yang muncul dari alam bawah sadar menuju alam sadar dikarenakan 

penyesuaian terhadap lingkungan yang baru untuk menemukan serta 

mendapatkan kebutuhan yang baru. Permasalahan yang dialami oleh manusia 

selalu berawal dari timbulnya bayangan-bayangan kebutuhan yang baru, yang 

hanya muncul di benak pikirannya saja. Untuk mewujudkan bayangan kebutuhan 

tersebut menjadi nyata, yaitu dalam wujud perilaku, dibutuhkan jembatan untuk 

menentukan sebuah keputusan. Jembatan itu adalah psikologi manusia yang 

berhubungan dengan motifasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. Psikologi 

manusialah yang menjembatani antara kebutuhan tidak nyata dengan kebutuhan 

nyata. Perilaku manusia disini berperan sebagai pondasi dari proses 

terbentuknya jembatan itu. Cara untuk menyeberangi jembatan tersebut adalah 
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dengan menentukan keputusan-keputusan dalam setiap langkah yang diambil 

menuju kepada kebutuhan nyata.  

Persekutuan antara anak-anak jalanan kota Malang dengan barang 

konsumsi berupa rokok diawali dengan proses penangkapan persepsi yang 

didapat dari lingkungan menuju jembatan psikologi alam bawah sadar mereka 

hingga mencapai pada keputusan untuk melakukan penambahan kebutuhan 

yang baru. Proses penangkapan persepsi tersebut dipicu oleh adanya motifasi 

terselubung yang memiliki dampak traumatik pada pelaku konsumsi. Motifasi 

tersebut bisa diartikan sebagai alat untuk memicu pelaku konsumsi untuk 

mencari dan menemukan sebuah permasalahan yang baru, yang nantinya 

diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang sebelumnya. 

Umumnya mereka mencari permasalahan tersebut pada lingkungan yang baru. 

Lingkungan yang baru akan memberikan dinamika dan sudut pandang yang 

baru, sedangkan lingkungan yang lama hanya akan mengingatkan pada 

permasalahan-permasalahan yang lama.   

Dalam proses pencarian permasalahan yang baru, di lingkungan yang 

baru, para pelaku konsumsi dihadapkan pada berbagai pilihan. Pilihan-pilihan itu 

rata-rata hampir sama dengan pilihan yang ada di lingkungannya yang lama, 

akan tetapi diantaranya ada pilihan yang baru. Dalam pandangan si pelaku 

konsumsi, pilihan-pilihan lama akan tampak sebagai background, sedangkan 

pilihan-pilihan baru muncul sebagai siluet. Pemandangan itu hanya terjadi di 

dalam alam bawah sadar pelaku konsumsi. Perpaduan antara dua 

pemandangan tersebut menyebabkan terwujudnya pemandangan lukisan yang 

kontras. Kontras tersebut menghasilkan peristiwa terjadinya pengenalan 

terhadap beberapa kebutuhan yang baru. Dalam kondisi ini pelaku mengalami 

perasaan yang bimbang untuk memilih. Ia dihadapkan pada pilihan perbedaan 

antara keadaan yang tampak atau nyata, dengan keadaan yang diinginkan yang 
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ada didalam benaknya. Kondisi kebimbangan pelaku konsumsi ini muncul 

disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan yang baru. Kemunculan kontras 

antara pilhan yang lama dengan yang baru tersebut menyebabkan terbentuknya 

sebuah persepsi. Keterbentukan persepsi tersebut mendukung keberlanjutan 

kerja otak untuk memproses permasalahan tentang kontras antara pilihan-pilihan 

yang muncul. Pelaku mulai tersadar untuk melakukan sebuah upaya untuk 

melakukan pemecahan permasalahan yang sedang dialaminya. Dalam upaya 

itu, pelaku mulai menebak-nebak, yaitu dengan menggunakan rekaan-rekaan. 

Rekaan-rekaan tersebut berubah menjadi dugaan sementara terhadap pemetaan 

permasalahan yang dialaminya, untuk kemudian selanjutnya menentukan 

sebuah teori untuk merumuskan permasalahan yang ada guna menjawab 

pertanyaan tentang keputusan terhadap pilihan-pilihan yang nanti akan 

diambilnya sebagai langkah untuk mewujudkan kebutuhan yang tidak nyata 

menjadi nyata.  

Teori yang sudah dibuat memberikan peluang untuk melakukan pencarian 

informasi tentang pilihan-pilihan yang sedang dihadapi sang pelaku. Pencarian 

informasi dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada 

atau sekedarnya saja. Sumber tersebut didapat dari pribadinya sebagai pelaku, 

iklan-iklan pengenalan kebutuhan yang berhubungan dengan pilihannya, publik 

yaitu media massa berupa koran dan peraturan pemerintah serta sumber yang 

didapat dari hasil pengalamannya. Pencarian informasi dengan menggunakan 

sumber-sumber yang ada itu membuat pelaku menjalani tahapan pembelajaran 

terhadap rumusan masalah, yaitu pilihan-pilihan kebutuhan. Proses ini secara 

tidak sadar menambah pengetahuan pelaku konsumsi untuk mengkerucutkan 

keputusan pada pilihan-pilihannya. 

Informasi yang telah didapat selanjutnya diolah dengan cara yang menurut 

pelaku konsumsi benar. Pengolahan informasi tersebut memacu pelaku untuk 
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menguatkan motifasi dan persepsi yang telah terbentuk dari awal. Perbedaan 

antar individu memiliki peran penting dalam kaitannya dengan sumber daya 

pengetahuan dan keilmuan, hal ini dikarenakan adanya keterlibatkan pelaku 

konsumsi dalam mengelola informasi. Hasil dari pengelolaan informasi tersebut 

menyebabkan terjadinya kebimbangan untuk menerima atau menolak penilaian 

dari rasionalisasi terhadap pemecahan permasalahan. 

Untuk mengatasi permasalahan akibat kebimbangan untuk menerima atau 

menolak hasil dari penilaian rasionalisasi terhadap pemecahan masalah, 

dibutuhkan pengevaluasian alternatif. Pelaku memutuskan untuk mengevaluasi 

alternatif dari hasil penilaian rasionalisasi, untuk selanjutnya disaring 

berdasarkan pada kemampuan pengetahuan individu, motivasi dan persepsi 

yang terbentuk di permulaan kemunculan masalah serta kepribadian yang 

berhubungan dengan gaya hidup dan demografi. Pengevaluasian alternatif 

tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku pada pelaku. 

Perubahan sikap dan perilaku ini dilandasi oleh adanya penguatan rasionalisasi 

dan kesimpulan dari pemecahan masalah. Perubahan sikap dan perilaku ini 

mengantarkan pelaku konsumsi kepada kebutuhan nyata yang sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan perjalanan psikologi pelaku. Proses tersebut diatas 

secara keseluruhan telah menciptakan pola perilaku konsumsi yang baru yang 

berakhir pada keputusan pembelian. 

 

4.2 Hasil Observasi dan Wawancara  

Penelitian pada “Perilaku Konsumsi Rokok Pada Anak-Anak Jalanan di 

Kota Malang” melakukan dua model pengumpulan data, yaitu model observasi 

dan wawancara. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum 

wawancara.  
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Observasi dilakukan pada beberapa lingkup obyek, yaitu  lingkup kerja, 

lingkup pendidikan serta lingkup bermain. Lingkup-lingkup tersebut adalah 

tempat tinggal atau tempat anak-anak jalanan bersinggah serta melakukan 

hubungan sosial dan ekonominya. Observasi dalam penelitian ini mulai 

dijalankan pada tanggal 23 – 29 Agustus di berbagai tempat, di lingkungan-

lingkungan observasi sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya. 

Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku merokok anak-anak jalanan 

dan hubungan sosial antara anak-anak jalanan tersebut dengan obyek sosial 

yang berada di lingkungan-lingkungan observasi sesuai dengan yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

Model wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan teratur. Cara ini 

digunakan untuk mencapai tingkat pemahaman yang mendalam. Dengan 

wawancara mendalam, peneliti berharap bisa menggali apa yang tersembunyi 

didalam sanubari anak-anak jalanan tersebut. Wawancara tak berstruktur 

ternyata terbukti dapat secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah 

sehubungan dengan informasi yang ingin didapatkan. Model wawancara ini tidak 

berarti tanya-jawab yang tidak memilki isi dan tujuan. Peneliti sebagai instrumen 

dalam penelitian telah menanamkan beberapa poin-poin pertanyaan yang 

berhubungan dengan tercapainya tujuan dalam penelitian. Pertanyaan yang 

diajukan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, wawancara dalam 

penelitian ini menggunakan bahasa embongan. Bahasa ini sangat efektif untuk 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti bisa secara langsung meminta obyek 

penelitian untuk memaparkan kegiatan yang terjadi selama obyek berada di 

lingkungan keluarga, kerja, pendidikan dan lingkungan bermain. Pertanyaan 

yang diajukan berhubungan dengan poin-poin yang dimaksud dapat 

menyelesaikan tujuan dalam penelitian ini adalah, a) kegiatan yang dilakukan 

oleh anak-anak jalanan di lingkup-lingkup yang telah disebutkan sebelumnya; b) 
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situasi komunikasi, pembelian dan pemakaian konsumsi rokok didalam lingkup 

sosial anak-anak tersebut; serta c) kepribadian anak-anak jalanan dalam 

kaitannya dengan gaya hidup dan demografi. 

4.2.1 Penentuan Informan dan Responden  

4.2.1.1 Penentuan Informan 

Sebelum melakukan kegiatan observasi di lapangan, peneliti terlebih 

dahulu melakukan observasi informasi guna mendapatkan beberapa 

informan demi tercapainya kelancaran kegiatan observasi di lapangan. 

Pengamatan informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. 

Pengamatan yang pertama kali dituju oleh peneliti adalah pengamatan 

terhadap studi pustaka. Pengamatan informasi menggunakan studi 

pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Peneliti 

mendapatkan beberapa informasi terkait dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Studi pustaka yang telah dilakukan 

memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi anak-anak jalanan 

yang berada di Indonesia pada umumnya dan di Malang pada kususnya.  

Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, peneliti mendapatkan cara 

lain untuk dapat mengamati informasi berikutnya. Informasi yang kedua 

didapatkan dengan cara mengamati percakapan yang terjadi di dalam 

focus group discussion, diskusi kelompok ini diselenggarakan secara 

tidak sengaja pada saat peneliti melakukan pengamatan informasi melalui 

studi pustaka. Diskusi itu diikuti oleh beberapa elemen masyarakat yang 

berkaitan dengan penelitian ini, diskusi ini diikuti oleh 5 (lima) elemen 

masyarakat, terdiri dari LSM, dosen, karyawan perpustakaan, teman 

sejawat peneliti serta peneliti itu sendiri. Hasil dari diskusi ini 

mengarahkan peneliti kepada pencarian informan yang pertama.  
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Informan pertama yang didapatkan peneliti adalah dari salah satu 

mahasiswa yang berperan sebagai tenaga pendidik di salah satu tempat 

singgah dan belajar-mengajar anak-anak jalanan di kota Malang. 

Mahasiswa tersebut mengaku telah mengabdi pada pendidikan anak-

anak jalanan semenjak tahun 2012 hingga saat ini dan masih mengajar. 

Pengamatan terhadap informan ini membawa peneliti untuk terjun lebih 

dalam lagi. Informan mahasiswa pengajar anak-anak jalanan ini 

mengajak peneliti untuk mengunjungi rumah singgah sekaligus tempat 

anak-anak jalanan mendapatkan bimbingan belajar di salah satu sudut 

kota Malang. Rumah singgah tersebut milik salah seorang warga di 

kampung itu. Pemilik rumah singgah tersebut menjadi informan kedua 

secara tidak langsung dalam penelitian ini.  

Perkenalan antara peneliti dengan informan kedua dalam penelitian 

ini tersebut diatas membawa peneliti untuk mengenal lebih jauh dan lebih 

spesifik lagi tentang kehidupan dari rumah-rumah singgah anak-anak 

jalanan kota Malang. Peneliti dapat langsung mengerti seluk beluk peta 

anak-anak jalanan yang berada di kota Malang dari informan yang kedua 

dalam penelitian ini. Peta tersebut telah mengantarkan peneliti untuk 

mendapatkan tiga informan secara langsung, maksudnya dalam jangka 

waktu yang relatif singkat. Informan tersebut adalah pemilik sekaligus 

pendiri sebuah Lembaga Swadaya Masarakat (LSM) yang bergerak pada 

bidang kemanusiaan, anak jalanan dengan usia 28 tahun yang berperan 

sebagai ketua di salah satu rumah singgah anak jalanan di kota Malang 

serta yang terakhir adalah pemilik warung kopi pinggir jalan yang 

berjualan di pinggiran jalan tempat anak-anak jalanan melakukan 

kegiatan bekerja. 
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Informan ketiga yaitu pendiri sekaligus pemilik LSM Jaringan 

Kemanusiaan Jawa timur (LSM-JKJT). Informan ini memiliki anak jalanan 

sebanyak 705 anak yang tersebar di beberapa rumah singgah di kota 

Malang. Anak-anak jalanan yang dibinanya sering memanggil informan ini 

dengan sebutan ‘Ayah’, mereka memanggilnya ayah karena merasa 

memilki utang budi terhadap cara informan tersebut membesarkan serta 

mendidik mereka seperti anak kandung sendiri.  

Informan keempat adalah anak jalanan dengan usia yang cukup tua 

di kalangan anak-anak jalanan lainnya, yaitu 28 tahun yang berperan 

sebagai ketua di salah satu rumah singgah anak jalanan di kota Malang. 

Informan ini memilki pengaruh yang besar diantara anak-anak jalanan di 

lingkungan jalanan yang ia tempati, itulah sebabnya ia pantas untuk 

dijuluki ketua. Informan ini sedikit susah untuk digali informasinya, watak 

dan sifatnya membuat ia cenderung untuk menutup informasi tentang 

anak jalanan yang ia pimpin. Peneliti melakukan pendekatan yang cukup 

memakan waktu, tenaga dan uang untuk dapat menggali sedikit informasi 

dari informan keempat ini. 

Informan kelima atau informan yang terakhir adalah masyarakat 

umum yang hanya mengetahui perilaku anak-anak jalanan dari situasi 

pembelian rokok atau kopi di warung kopi miliknya, pemakaian konsumsi 

rokok pun hanya dapat dilihat dari sudut pandangnya sebagai masyarakat 

umum dan pedagang. Pandangan dari orang di luar kehidupan obyek 

yang diteliti dirasa perlu guna tercapainya pengumpulan data yang akurat. 

Peneliti memberikan sebutan nama yang bukan nama sebenarnya 

pada informan dan responden yang akan dicantumkan pada penelitian ini. 

Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan informan dan responden agar 

mereka merasa aman dan nyaman selama proses pengumpulan data 
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berlangsung. Peneliti telah menyatakan sebuah janji untuk tetap menjaga 

kerahasiaan dari sumber-sumber informasi data kualitatif dalam penelitian 

ini. 

4.2.1.2 Penentuan Responden 

Informasi yang didapatkan dari informan yang telah ditentukan oleh 

peneliti mengharuskan peneliti untuk mendapatkan data kualitatif 

langsung dari obyek yang dituju. Responden disini adalah obyek yang 

diteliti yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah dalam 

penelitian, yaitu anak-anak jalanan kota Malang. Penentuan responden 

dilakukan dengan acak, berdasar pada informasi yang telah didapatkan 

peneliti dari beberapa informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta 

yang sesuai dengan ruang lingkup dan fokus penelitian untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti mengambil 

4 (empat) responden dalam penelitian ini. Responden tersebut seluruhnya 

adalah anak-anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalanan, memiliki 

umur antara 12 (duabelas) - 16 (enambelas) tahun dan masih melakukan 

interaksi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan barang 

konsumsi berupa rokok.  

Responden pertama dalam penelitian ini diperoleh dari informasi 

yang telah didapatkan dari informan pertama dalam penelitian ini, yaitu 

mahasiswa yang memberikan pengabdian berupa bimbingan belajar 

kepada anak-anak jalanan di salah satu rumah singgah di kota Malang. 

Responden tersebut sudah mulai merokok sejak duduk di bangku kelas 

4(empat) Sekolah Dasar (SD). Saat ini umur responden pertama ini 

adalah 12 (duabelas) tahun, masih sekolah kelas 6 (enam) SD. Orang tua 

yang dimiliki responden hanya tinggal Ibu kandungnya saja. Kegiatan 

yang sering dilakukan adalah nyepek di perempatan-perempatan jalan. 
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Nama responden pertama dalam penelitian ini adalah Bas (bukan nama 

sebenarnya). 

Responden kedua didapatkan dari informasi yang telah diberikan 

oleh informan kedua, yaitu salah satu pemilik rumah singgah dan belajar 

di kota Malang. Responden kedua adalah siswa kelas 2 (dua) Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Sepulang sekolah ia biasa bermain dengan 

teman-temannya sesama anak jalanan di warung internet. Tidak sering ia 

melakukan kegiatan nyepek di jalanan. Di kalangan anak-anak jalanan di 

lingkungan sosialnya, responden kedua berikut ini memiliki keluarga 

dengan kondisi ekonomi yang berada di atas rata-rata. Ia turun ke jalanan 

karena ingin memiliki pengalaman dan teman baru. Nama responden 

kedua dalam penelitian ini adalah Bon (bukan nama sebenarnya). 

Responden berikutnya yang telah dipilih secara acak oleh peneliti 

termasuk kedalam kategori anak jalanan murni. Sejak umur empat tahun, 

ia sudah tidak bersama dengan orang tuanya, informasi ini didapatkan 

dari informan kedua dalam penelitian ini, informan itu sendiri yang 

menemukan responden ketiga ini di jalanan. Saat ini responden sudah 

berumur 14 (empatbelas) tahun. Nama responden ketiga dalam penelitian 

ini adalah Can (bukan nama sebenarnya). 

Responden terakhir dalam penelitian ini adalah responden yang 

diambil secara acak oleh peneliti, responden ini tidak merokok. ia pernah 

ditawari oleh teman-temannya untuk mencoba mengkonsumsi rokok, 

setelah mencoba ia mengalami batuk dan muntah-muntah, semenjak itu 

ia memutuskan untuk tidak merokok. responden keempat ini sering 

menjalani kegiatan belajar-mengajar di salah satu rumah singgah dan 

belajar di kota Malang. Umur responden keempat masih 13 tahun, ia baru 
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menempuh pendidikan SMP. Nama responden keempat dalam penelitian 

ini adalah Ran (bukan nama sebenarnya).  

 

4.2.2 Hasil Observasi 

4.2.2.1 Lingkup Pendidikan 

Pendidikan adalah lingkup pertama yang dapat diamati dan diteliti. 

Sumber utama yang didapatkan peneliti adalah dari salah satu informan 

yang berperan sebagai tenaga pendidik di salah satu tempat singgah 

anak-anak jalanan kota Malang. Informan tersebut mengikuti sebuah 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang 

kemanusiaan yang bernama Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT). 

Informan tersebut mengantarkan peneliti ke lingkungan pendidikan, 

tempat para anak-anak jalanan mendapatkan bimbingan belajar. Tempat 

belajar-mengajar tersebut adalah satu dari beberapa tempat pendidikan 

bimbingan belajar yang ada di kota Malang. Nama tempat tersebut adalah 

Rumah Belajar Merah-Putih (RBMP).  

Kegiatan belajar-mengajar di RBMP dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) 

kali setiap minggunya, yaitu pada hari rabu, jum’at dan minggu. Kegiatan 

berjalan mulai jam 3 (tiga) hingga jam 6 (enam) sore hari waktu indonesia 

bagian timur. Setiap 3 (tiga) jam setiap harinya selama 3 (tiga) kali setiap 

minggu anak-anak jalanan tersebut menjalani proses belajar-mengajar 

bersama dengan tenaga pengajar dari berbagai LSM dan Lembaga 

Eksekutif Mahasiswa (LEM). Terdapat 3 (tiga) LSM yaitu Jaringan 

Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT); Save Street Children (SSC); dan 

Komite Independen Untuk Pendidikan (KOIN), serta 3 (tiga) LEM yaitu 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya (EM FISIP-UB); Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum  
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Universitas Brawijaya (EM FH-UB); dan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (EM FEB-UB) yang berperan 

serta dalam kegiatan belajar-mengajar di RBMP. Mereka membaur 

menjadi satu, saling membagi tugas dan tolong-menolong dalam 

mendidik anak-anak jalanan yang belajar di RBMP.  

Anak jalanan yang dimiliki oleh Rumah Belajar Merah-Putih 

berjumlah 332 anak jalanan. Anak-anak tersebut tidak semuanya 

menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Sebanyak 198 anak jalanan tidak 

bersekolah, sisanya masih sekolah dari kelas 4 (empat) Sekolah Dasar 

(SD) hingga kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas (SMA). Anak-anak 

jalanan yang bersekolah selalu mengikuti kegiatan belajar-mengajar di 

RBMP sesuai dengan jadwal yang telah disebutkan sebelumnya. 

Beberapa anak-anak jalanan yang tidak bersekolah terkadang mengikuti 

kegiatan belajar-mengajar, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya 

numpang tidur, minta makanan dan minuman, minta perlindungan dari 

preman dan polisi atau hanya sekedar ingin curhat di RBMP. 

Pemilik rumah di RBMP (sebut saja Pai) sendiri dulunya adalah anak 

jalanan. Ia berperan sebagai preman di Bali dan Malang, hal tersebut 

membuatnya harus sering bolak-balik masuk penjara. Pada kelahiran 

anak kandungnya yang kedua ia memutuskan untuk tobat, dalam arti 

berhenti minum-minuman keras, menggunakan narkoba serta bermain 

judi dan wanita. Kehidupan yang telah dialaminya tidak ingin diwariskan 

kepada anak-anak jalanan binaannya. Ia melarang anak-anak binaannya 

untuk mengkonsumsi narkoba serta bermain judi dan wanita. Ia 

memperingatkan untuk tidak meminum minuman keras dan merokok 

kepada anak-anak jalanan binaannya. Menurutnya, anak-anak jalanan 

binaannya masih cenderung banyak yang merokok. Alasan yang muncul 
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dari anak jalanan yang dimarahi Pai waktu ketahuan merokok adalah 

karena sumpek dengan situasi yang terjadi pada keluarganya. Pai 

mengutarakan, “kadang arek-arek ngoker pekoro diece-ece karo konco-

koncone, kurang lanang, kadang diwara bencong (terkadang anak-anak 

merokok dikarenakan diejek oleh teman-temannya, kurang laki, kadang 

dibilang banci).”  

Pai mengatakan bahwa rata-rata anak jalanan yang dibinanya sudah 

merokok sebelum datang ke rumahnya, mereka mulai belajar merokok di 

sekolah, rata-rata pada waktu masih 6 (enam) Sekolah Dasar (SD). Anak 

jalanan yang tidak bersekolah mulai mengkonsumsi rokok pada saat 

pertama kali turun ke jalanan. Pai memberikan keleluasaan pada anak-

anak jalanannya terhadap keputusan untuk mengkonsumsi atau tidak 

mengkonsumsi rokok. Dalam kegiatan belajar-mengajar, anak-anak 

jalanan tidak terlihat merokok. Para tenaga pengajar melarang mereka 

untuk merokok pada saat bimbingan belajar-mengajar.   

4.2.2.2 Lingkup Bermain 

Setelah sepulang dari sekolah, anak jalanan yang bersekolah 

biasanya bermain dengan teman-temannya. Mereka suka bermain game 

online di warung-warung internet (warnet). Permainan yang dimainkan 

bermacam-macam, kebanyakan adalah  strategi peperangan dan tembak-

tembakan. Permainan ini tidak hanya dilakukan sepulang sekolah saja, 

mereka juga bermain pada malam hari sekitar jam 11 (sebelas) malam. 

Sering terdengar kata-kata yang bersifat pernyataan emosi karena 

senang, marah ataupun sedih seperti “jancok, asu, dan taek.” Kata-kata 

seperti “serangen saiki! patenono ae! dan oyi!” juga terdengar seketika 

mereka kalah atau dalam kondisi penyerangan didalam permainan yang 

mereka mainkan.  
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Permainan game online yang sering dimainkan adalah Point Blank! 

dan Defense of the Ancients (DotA). Permainan Point Blank! adalah 

sebuah permainan komputer ber-genre FPS (Frequenty Per Second)  

yang dimainkan secara online. Permainan ini dikembangkan oleh Zepetto 

dari Korea Selatan dan dipublikasikan oleh NCSoft. Selain di Korea 

Selatan, permainan ini mempunyai server sendiri di beberapa negara 

seperti Thailand, Rusia, Indonesia, Brasil, Turki, Amerika Serikat, dan 

Peru. Di Indonesia, permainan ini dikelola oleh PT. Kreon melalui 

Gemscool. Point Blank! berkisah tentang perseteruan antara Free Rebels 

(Pemberontak-pemberontak Yang Merdeka) melawan pemerintahan yang 

dalam hal ini adalah Counter Terrorist Force /CT-Force (Angkatan Kontra 

Teroris). Permainan DotA memiliki tujuan utama yaitu untuk 

menghancurkan ancient musuh, sebuah struktur yang dijaga ketat di 

pojok kiri bawah atau kanan atas (yang satu untuk sisi sendiri dan yang 

satu lagi untuk sisi musuh). Kedua sisi yang bertarung adalah The 

Sentinel (pasukan penjaga) dan The Scourge (pasukan pembinasa). The 

Sentinel menjaga ancient bernama Tree of the World (pohon dunia) di 

pojok kiri bawah, sedangkan The Scourge menjaga ancient bernama 

Frozen Throne (tahta yang membeku) di pojok kanan atas.  

Kegiatan bermain ini selalu diselingi dengan aktifitas merokok. 

Hampir semua anak jalanan yang bermain di warnet mengkonsumsi 

barang konsumsi berupa rokok. Rokok dapat dibeli dengan sangat mudah 

di tempat permainan ini. Pemilik warnet pun tidak keberatan terhadap 

aktifitas merokok yang dilakukan anak-anak ini. Warnet tidak hanya 

ditempati oleh para pengguna internet dibawah usia 16 (enambelas) 

tahun saja, sering orang dewasa diatas umur 16 (enambelas) tahun juga 

menggunakan internet di tempat ini. Perilaku merokok orang dewasa ini 
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tidak ada bedanya dengan perilaku merokok anak-anak jalanan. Anak-

anak tersebut merokok hampir mirip seperti orang dewasa, dilihat dari 

intensitas pengkonsumsiannya dan cara mereka mengkonsumsi barang 

konsumsi berupa rokok. Fenomena yang terlihat diatas bukan hanya dari 

anak jalanan binaan RBMP, akan tetapi banyak anak jalanan dari tempat-

tempat singgah atau rumah belajar lainnya yang melakukan aktifitas yang 

sama di beberapa warnet di kota Malang. 

4.2.2.3 Lingkup Kerja 

Selain bermain ke warung internet, anak-anak jalanan juga 

melakukan kegiatan bekerja. Bekerja adalah kegiatan wajib yang selalu 

dilakukan. Budaya anak jalanan pada umumnya mengajarkan anak 

jalanan untuk bisa hidup mandiri. Bekerja adalah tolak ukur untuk 

kemandirian menurut beberapa anak jalanan yang berada di Rumah 

Belajar Merah-Putih (RBMP) dan anak-anak jalanan yang berada di 

rumah belajar atau tempat-tempat singgah lainnya.  

Kegiatan bekerja yang dilakukan anak jalanan di kota Malang 

bermacam-macam. Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan 

konsumsi pribadi dan keluarganya mereka biasanya melakukan kegiatan 

seperti mengamen, meminta-minta di warung-warung atau di perempatan 

jalan, terkadang mereka juga memungut makanan sisa dari warung atau 

restoran tempat mereka melakukan kegiatan bersama teman-temannya. 

Kegiatan nyepek juga termasuk salah satu kegiatan yang mereka lakukan 

untuk bertahan hidup. Kegiatan nyepek sudah marak dilakukan anak-

anak jalanan di kota Malang. Nyepek dari kata cepek yang artinya seratus 

rupiah (Rp 100,00) adalah kegiatan mengatur lalu-lintas di jalanan. 

Berawal dari pendapatan seratus rupiah yang diberikan para pengendara 

kendaraan bermotor di jalan sewaktu mengatur jalanan, anak jalanan 
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menamakan kegiatan ini dengan sebutan nyepek. Pendapatan dari 

pekerjaan ini tidak pasti, terkadang sehari bisa mendapatkan penghasilan 

sejumlah sepuluh ribu rupiah (Rp 10.000,00), terkadang bisa mencapai 

tiga puluh ribu rupiah (Rp 30.000,00). Salah seorang anak jalanan (sebut 

saja Kar) mengatakan, “nyepek iki gak mesti mas, kadang lek oleh 

sepoloh ewu yo alhamdulilah, lek biasane arek-arek seng paleng akeh iku 

sekitar telung puluh ewuan sam.”  

Kondisi lingkungan dijalanan membuat anak-anak tersebut merdeka 

dalam artian bebas. Di jalanan tidak ada orang tua yang mengatur, tidak 

ada guru ataupun kepala sekolah, yang ada biasanya mereka 

bermusuhan dengan polisi atau Satpol PP. Di jalanan mereka bisa 

berteriak sepuasnya, tertawa serta berduka. Pemandangan merokok 

pada anak jalanan yang sudah biasa di kalangan masyarakat kota 

Malang membuat mereka bisa merokok sepuasnya. Kondisi lingkungan 

ini telah menjanjikan jawaban dari pencarian anak-anak jalanan tersebut 

meskipun berujung pada pelarian pada barang konsumsi berupa rokok. 

Bas mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sudah terlalu kecanduan 

merokok dalam situasi jalanan. Lebih nikmat rasanya bila merokok di 

jalanan dari pada di rumah, sekolah, tempat bermain ataupun tempat 

mereka belajar-mengajar. Pai sendiri juga tetap merokok dan membiarkan 

anak-anak jalanan binaannya merokok pada waktu menemani nyepek 

atau pada saat berada di RBMP.  

Peneliti menemukan sebuah fenomena pada waktu proses observasi 

berlangsung. Peneliti menemukan fenomena ini di lingkup kerja di 

jalanan. Peneliti menemukan anak jalanan yang tidak merokok, ada 8 

anak jalanan yang tidak merokok. Meskipun tidak merokok, anak jalanan 

ini masih tetap berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman 
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anak jalanan yang merokok. Jika dilihat dari sudut pandang para 

pengendara kendaraan bermotor, semua anak jalanan terlihat sama, yaitu 

sama-sama merokok, tertawa, berteriak-teriak serta sama-sama nyepek. 

Kegiatan mengamen dan meminta-minta di perempatan jalan masih 

dilakukan hingga saat ini. Kegiatan ini menjadi kurang digemari oleh 

kalangan anak-anak jalanan dikarenakan penghasilan yang didapat rata-

rata dibawah sepuluh ribu rupiah (Rp 10.000,00) setiap harinya. Kegiatan 

nyepek terlihat lebih menguntungkan menurut beberapa anak jalanan 

kota Malang. 

4.2.3 Hasil Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pola yang tidak terstruktur 

memiliki kelebihan dapat menggali makna dalam fenomena psikologis 

yang terdapat di dalam seluk beluk benak dan pemikiran anak-anak 

jalanan kota Malang. Di dalam wawancara tak berstruktur ini telah 

ditanamkan di dalam pikiran si peneliti beberapa poin penting yang akan 

menjawab rumusan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan 

dari penelitian “Perilaku Konsumsi Rokok Pada Anak-anak Jalanan kota 

Malang.” Berikut adalah poin-poin penting serta jawaban dari beberapa 

responden (nama responden adalah bukan nama sebenarnya) yang 

menurut peneliti adalah jawaban yang paling mewakili dari semua 

jawaban dari responden lain yang telah di wawancara: 

a)  Apakah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di kota 

Malang dalam lingkup pekerjaan, pendidikan dan permainan? 

 -Bas adalah seorang anak jalanan yang bersekolah, sekarang 

menginjak bangku kelas 6 SD (Sekolah Dasar), setiap harinya mulai 

dari jam setengah delapan malam (19.30 WIB) hingga sekitar jam 

setengah sebelas malam (22.30 WIB) dia turun ke jalanan untuk 
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nyepek, ia termasuk anak jalanan yang merokok. Menurutnya kegiatan 

yang dilakukan anak-anak jalanan rata-rata sekarang adalah nyepek, 

kalau dulu anak-anak jalanan masih sering meminta-minta dan 

ngamen dijalanan di perempatan jalan. Berikut kutipan dari tuturnya, 

“Roto-roto yo nyepek saiki sam, lek mbien arek-arek seringe ngamen 

lek gak ngono njaluk-njaluk ndek prapatan ndek embong-embong 

sam.” 

 -Can adalah anak jalanan murni, ia sudah tidak memiliki orang tua. Ia 

tidak tahu orang tuanya berada dimana. Pai mengatakan bahwa ia 

menemukan Can di jalanan waktu sekitar umur 4 tahun. Saat ini Can 

sudah berumur 14 (empatbelas) tahun. Setiap harinya Can dan Bas 

melakukan kegiatan bersama. Dia mengatakan bahwa kegiatan yang 

sering dilakukan anak jalanan adalah nyepek dan ngamen, biasanya 

yang sampai sekarang masih melakukan kegiatan itu adalah anak 

jalanan yang berada di daerah Sulfat, Sawojajar, dan Peremptan ITN. 

Berikut kutipan dari tuturnya, “nyepek mas, kadang yo ngamen. 

Biasane seng sampek saiki sek sering ngamen arek-arek daerah 

sulfat, sawojajar ambek prapatan ITN.” 

 -Bon, anak jalanan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih 

merokok sampai sekarang, lebih suka bermain game online dari pada 

nyepek.  Menurutnya kegiatan anak jalanan di jalanan adalah kegiatan 

yang menyenangkan. Ketika Bon turun ke jalan, dia merasakan 

kebebasan yang tak pernah dialami sepanjang hidupnya bersama 

keluarganya dirumah. Berikut kutipan tuturnya,”dadi arek embongan 

iku nyenengno cak, gak onok PR, iso kebal-kebul ambek arek-arek 

embongan, iso ngombeh sak penake, iso bengak-bengok, wes wakeh 
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pokoke, lek tak critakno iso sak dinoan cak. Tapi, iku duso yo cak yo? 

Hahaha..” 

 -Ran adalah salah satu anak jalanan yang tidak merokok. dia masih 

umur 13 (tiga belas) tahun. Saat ini dia sedang menjalani Masa 

Orientasi Siswa (MOS) di sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri 

(SMPN) di kota Malang. Dia sering mengikuti kegiatan belajar-

mengajar di RBMP. Ran juga aktif dalam kegiatan nyepek bersama 

teman-teman jalanan lainnya. Menurutnya, kegiatan anak jalanan pada 

umumnya adalah mabok dan mbambong. Mbambong  adalah kegiatan 

memulung barang-barang yang tidak terpakai (biasanya sampah) yang 

ada di jalanan untuk selanjutnya dijual kepada para penerima barang 

bekas (koran, botol air mineral, plastik, dsb.). Selain itu Ran 

menganggap pandangan terhadap anak jalanan yang merokok itu 

sudah biasa, hampir sama seperti melihat orang Indonesia yang selalu 

memakan nasi. Ia memutuskan untuk tidak merokok karena tidak suka 

dengan rasanya, pernah ia mencoba untuk menghisap rokok, 

akibatnya ia langsung batuk dan sempat mengeluarkan muntahan dari 

mulutnya, semenjak itu dia tidak merokok. Berikut kutipan tuturnya, 

“arek embongan yo biasane mendem ambek mbambong lik, lek 

rokokan yo wes dadi kebiasaane arek-arek, wes koyok mangan sego 

bendinone lik, aku gak rokokan pekorone tau nyobak nggonane arek-

arek, trus aku langsung watuk tambah sampek muntah barang lik.”  

b) Bagaimanakah situasi komunikasi dan informasi, pembelian serta 

pemakaian barang konsumsi berupa rokok dalam lingkup sosial anak-

anak jalanan di kota Malang? 

 -Bas mengatakan bahwa situasi komunikasi dan informasi untuk 

barang konsumsi berupa rokok sangat mudah didapatkan, dijalanan 
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sering dijumpai perokok dewasa yang merokok dan terkadang sering 

meminjam korek api. Poster-poster serta spanduk yang ada di jalanan 

dan di warung-warung juga memudahkan masuknya informasi tentang 

penjualan rokok. Situasi pembelian di warung-warung tidak 

memberatkan anak-anak jalanan pada larangan merokok untuk anak 

dibawah umur 18 tahun. Setelah membeli rokok, anak-anak jalanan 

mengkonsumsinya di jalanan pada waktu nyepek atau pada waktu 

bermain di warung internet. Berikut kutipan tuturnya, “nggolek rokok 

iku gampang sam, poko’e lek ndelo’ warung seng ono gambar iklan 

rokok, iku pasti dodol sam, seng dodol biasa ae, gak nyangkem 

maksute, mari ngono rokokane mbek arek-arek ndek embong pas 

wayahe nyepek utowo pas nge-net.” 

 -Menurut Ran, informasi yang didapatkan untuk membeli rokok 

sangatlah mudah. Komunikasi antara penjual di warung-warung 

dengan pembeli yaitu anak jalanan itu sendiri juga tidak terlalu susah. 

Pada saat bermain di warung internet teman-temannya juga merokok. 

Merokok sering dilakukan oleh teman-temannya sewaktu nyepek dan 

ngamen dan juga diwaktu senggang ketika berada di rumah singgah di 

RBMP. Para pengendara kendaraan bermotor, kususnya truk yang 

ada dijalanan juga sering memberikan rokok sebagai imbalan dari jasa 

nyepek yang diberikan oleh anak-anak jalanan. Berikut kutipan 

tuturnya, “arek-arek lek tuku rokok biasane ndek warung ngarep cak. 

Pas ndek warnet yo sering rokokan, seng jogo warnet gak tau 

komentar, kadang-kadang pas nyepek yo sering dike’i rokok ambek 

supir-supir trek, arek-arek jan sueneng lek pas nyepeki trek.”  
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c) Bagaimanakah kepribadian anak-anak jalanan kota Malang dalam 

kaitannya dengan gaya hidup dan demografi? 

-Can mengatakan bahwa ia mulai bersekutu dengan barang konsumsi 

berupa rokok semenjak ia berumur 12 (duabelas) tahun. Ia merasa 

malu pada teman-temannya yang sebaya karena cuma ia yang tidak 

merokok. Teman-temannya menghinanya dengan sebutan banci 

karena tidak merokok. Perasaan malu itulah yang menyebabkan ia 

mulai mencoba untuk mengkonsumsi rokok. Di lingkungannya, usia 8 

(delapan) tahun sudah termasuk usia yang wajar untuk mengkonsumsi 

rokok. Penghasilannya dari pekerjaan yang dia lakukan setiap harinya 

sebenarnya tidak cukup untuk membeli rokok, untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut ia terpaksa harus menikmati puntung rokok 

sisa dari konsumsi perokok yang beraktifitas di jalanan. Berikut kutipan 

tuturnya, “rokokan pertama kali pas aku umur rolas (12) tahun mas, 

pekorone diece-ece koyok bencong lek gak rokokan. Saiki lek pas gak 

ono duwek rokokan icake uwong seng ono ndek embong, otes iku lho 

mas, ngertia sampeyan?”  

-Ran tidak mempermasalahkan perkataan temannya yang 

menyinggung perasaannya karena tidak merokok. Ia pernah mencoba 

untuk merokok dan hasilnya malah batuk dan muntah-muntah. 

Menurutnya rokok itu tidak enak, lagi pula itu menghabiskan uang. 

Merokok juga tidak baik untuk kesehatan, ia mendapatkan informasi 

tersebut dari peringatan pemerintah pada iklan dan bungkus rokok. 

Pemerintah menyebutkan bahwa anak dibawah umur 18 tahun itu tidak 

boleh merokok, karena belum dewasa, akan tetapi menurutnya anak 

jalanan boleh merokok bila sudah berpenghasilan sendiri serta 

menggunakan penghasilannya untuk membeli rokok tanpa tambahan 
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uang dari orang tua. Berikut kutipan tuturnya, “masio arek-arek 

ngilokno aku bencong aku gak ngurus cak, ambe’an nggarai watuk 

mbek muntah, jarene pemerintah rokok iku nggarai impoten, serangan 

jantung ambek gangguan kehamilan dan janin. Jarene Cak Pai, arek-

arek gak popo rokokan, poko’e wes iso nggolek duwek dewe.” 

 

4.3 Perilaku Konsumsi Rokok Pada Anak-anak Jalanan Kota Malang 

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif fenomenologi agar 

dapat memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan anak-anak tersebut 

memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi rokok. Perspektif 

fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak di 

permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala 

atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Teknik analisis 

data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

melakukan proses pengumpulan data dalam periode yang telah disebutkan 

sebelumnya dalam penelitian ini. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada 

subyek yang diteliti. Jawaban dari wawancara yang telah dilakukan diantara 

peneliti dengan subyek penelitian telah memuaskan peneliti. Jawaban tersebut 

dianggap sudah kredibel untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.  

Hasil pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini memberikan 

fenomena baru, yaitu bahwa tidak semua anak-anak jalanan di kota Malang 

melakukan aktifitas konsumsi terhadap barang konsumsi berupa rokok, ada 

beberapa anak jalanan yang tidak merokok. Keputusan untuk tidak merokok 

yang dilakukan oleh salah satu anak jalanan itu dapat diartikan sebagai bentuk 

perilaku, yaitu perilaku tidak merokok. Perilaku tidak merokok ini juga berawal 

dari proses yang sama dengan perilaku merokok pada anak jalanan. 
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Terbentuknya sebuah keputusan untuk mendapatkan kebutuhan nyata yang 

sesuai dengan kehendak dan kenyataan termasuk dalam pola perilaku 

konsumsi, hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam kondisi umum pada sub bab 

empat dalam penelitian ini. Proses tersebut diatas bermula dari pengenalan 

kebutuhan akibat munculnya motif-motif yang memaksa pelaku konsumsi untuk 

mengenal lingkungan yang baru. 

Dalam rangka mendapatkan pemahaman mendalam terhadap 

permasalahn yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk 

memusatkan penelitian ini pada dua obyek teliti, yaitu anak jalanan yang 

merokok dan anak jalanan yang tidak merokok. Penelitian ini hanya mengambil 

dua obyek sampel dari empat anak responden yang dianggap telah mewakili 

perilaku merokok pada seluruh anak jalanan di kota Malang, dua responden 

yang dianggap mewakili seluruh obyek teliti dalam penelitian ini adalah Can dan  

Ran (bukan nama sebenarnya). Perlu diingat kembali bahwa penelitian kualitatif 

ini cenderung menggunakan logika induktif, yaitu dari kusus ke umum.  

 Alasan peneliti menentukan Can sebagai fokus obyek teliti dikarenakan ia 

termasuk dalam jenis anak jalanan yang murni. Anak jalanan murni adalah anak 

yang hidup atau tinggal di jalanan, sudah putus atau tidak pernah sekolah dan 

tidak ada hubungan dengan keluarga, hidupnya benar-benar dijalanan. Can 

dianggap dapat mewakili semua permasalahan, penyebab serta  perilaku anak 

jalanan di kota Malang terhadap barang konsumsi berupa rokok, Can dapat 

mewakili perilaku anak-anak jalanan yang merokok. Anggapan peneliti tersebut 

didasari oleh kepribadian secara umum yang dimiliki oleh anak jalanan yang 

merokok. Anak jalanan adalah anak yang hidup di jalanan pada umumnya. Can 

adalah anak yang pasti tinggal dan hidup di jalanan pada kususnya, sehingga ia 

sudah pasti menyerap tingkah laku dan penyebab yang datang dan 

mengakibatkan anak jalanan untuk memilih rokok sebagai kebutuhannya. 
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 Keputusan untuk tidak merokok pada anak-anak jalanan di kota Malang 

dikarenakan beberapa faktor yang jadi pemicu munculnya perilaku konsumsi 

rokok pada anak-anak tersebut dibebankan pada responden terakhir dalam 

penelitian ini. Ran dikategorikan sebagai anak yang rentan menjadi anak jalanan. 

Ran sudah tidak memiliki hubungan dengan ibunya dikarekan hasil dari konflik 

keluarga yang berakhir pada perceraian, sampai saat ini ia tinggal dengan 

ayahnya. Ran pernah sekali mencoba untuk mengkonsumsi rokok, rokok itu milik 

temannya, Ran malu karena hanya ia yang tidak merokok di ingkungan jalanan 

tempat ia bekerja dan bermain, rasa malu itu memaksanya untuk mencoba rokok 

tersebut. Peneliti menentukan Ran sebagai obyek teliti yang dapat mewakili 

fenomena yang tampak dalam proses pengamatan dalam penelitian ini. 

Fenomena anak jalanan yang tidak merokok didapatkan pada saat peneliti 

sedang menjalankan proses observasi, ditemukan 8 (delapan) anak jalanan yang 

tidak merokok, Ran dianggap sebagai obyek teliti yang dapat mewakili tingkah 

laku dan alasan yang mendasari anak-anak tersebut untuk tidak merokok. Alasan 

8 (delapan) anak jalanan tersebut untuk hidup di jalanan serta tidak merokok 

semuanya telah dirangkum dalam jawaban yang diberikan oleh responden 

terakhir dalam penelitian ini. 

 Peneliti menggunakan sebuah analogi sederhana untuk memudahkan 

pembedahan pemahaman terhadap perilaku konsumsi rokok pada anak-anak 

jalanan di kota Malang serta alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan terhadap perilaku tersebut. Analogi ini adalah rangkuman 

kesinambungan dari teori-teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka di 

dalam penelitian ini, analogi ini selanjutnya akan menjadi alat analisis pada data 

penelitian yang telah dikumpulkan. Penggunaan analogi ini dibutuhkan dalam 

penelitian kualitatif fenomenologi ini untuk dapat memaparkan pemahaman 

terhadap pola-pola perilaku konsumsi anak-anak jalanan tersebut. Dalam 



64 
 

penelitian ini, analisis data tidak hanya dilakukan setelah semua data terkumpul, 

akan tetapi juga pada waktu peneliti melakukan kegiatan observasi dan 

wawancara di lapangan.  

Peneliti menggunakan analogi ‘Hutan Terpencil’, analogi ini muncul pada 

saat dilakukannya kegiatan pengamatan dan wawancara di lapangan. Analogi 

tersebut berkaitan dengan sebuah jembatan psikologis manusia yang 

menghubungkan antara kebutuhan tidak nyata dengan kebutuhan nyata, 

hubungan tersebut telah menjadi penyebab utama munculnya perilaku untuk 

mengkonsumsi rokok pada anak-anak jalanan di kota Malang.  

4.3.1 Analogi Hutan Terpencil 

Analogi yang akan digunakan adalah analogi tentang manusia yang tidak 

pernah hidup di dalam sebuah hutan terpencil sama sekali lalu ia dipaksa oleh 

kondisi lingkungannya untuk harus melewati permasalahan kehidupan di dalam 

hutan itu, karena bila tidak, maka ia akan mati dalam kerinduannya terhadap kota 

tempat tinggalnya. Di awal cerita, manusia tersebut hanyalah berniat untuk lari 

dari masalah yang begitu rumit yang sedang dialaminya di kantor tempat ia 

bekerja di kotanya. Manusia itu memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. 

Informasi yang menyebar di kota menyebutkan bahwa hutan adalah tempat yang 

sesuai untuk manusia yang sedang membutuhkan kebebasan berpikir dan 

bertindak, kebutuhan itu dapat tercapai karena hutan tersebut tidak berpenghuni. 

Sesampainya di hutan, manusia tersebut benar-benar mengalami nikmatnya 

kebebasan, namun yang muncul bukan hanya kebebasan dalam berpikir 

ataupun bertindak sesuai dengan informasi di kotanya, yang terjadi adalah 

manusia itu menikmati kebebasan diluar batasan bayangannya, yang 

membuatnya dapat berteriak sekencang-kencangnya, tertawa terbahak-bahak 

bahkan terkadang menangis tersedu-sedu tanpa alasan yang mendasar. 

Manusia tersebut tak sadar bahwa alam bawah sadarnya sedang melakukan 
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perbandingan situasi, yaitu perbandingan antara situasi informasi yang 

didapatkan dari para penduduk kota dengan situasi keadaan nyata yang sedang 

dialami oleh manusia tersebut di hutan.  

Hasil perbandingan situasi tersebut mencapai pada titik puncaknya, ada 

beberapa situasi kondisi yang tidak sesuai dengan situasi informasi yang 

didapatkan, yaitu fakta tentang kebebasan yang didapat ternyata tak berbatas 

dan berujung pada kerinduan akan kampung halaman serta fakta bahwa hutan 

tersebut ternyata berpenghuni. Hutan itu memang terpencil dan jauh dari 

keramaian, tapi bukan berarti hutan tersebut tidak dihuni oleh seseorang, 

penghuni hutan ternyata adalah manusia-manusia yang memutuskan untuk pergi 

ke hutan dikarenakan motifasi yang hampir sama dengannya. Fakta dari situasi 

itu membuat sang manusia berhenti melakukan kegiatan dan terdiam sejenak. Ia 

mulai merasakan adanya ancaman terhadap kecenderungan sosial yang 

dimilikinya. Lalu secara spontan si manusia tersebut menyapa gerombolan 

manusia yang telah mengejutkannya tadi, dari sapaan itulah manusia itu 

menyadari untuk harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap 

kecenderungan sosial yang baru. Kecenderungan itu menghasilkan sebuah 

kebutuhan baru yang berujung pada permasalahan yang baru. Permasalahan 

yang baru itu muncul dengan harapan dapat menjadi sebuah pemecahan 

permasalahan terhadap kebutuhannya yang baru, yaitu kebutuhan untuk dapat 

kembali menuju ke kampung halamannya di sebuah sudut kota tempat ia 

bekerja.    

Nasib manusia yang terpaksa harus hidup di hutan terpencil itu sama 

dengan nasib anak-anak kecil (umur 12-16 tahun) yang terpaksa harus hidup di 

jalanan kota Malang.  
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4.3.2 Anak Jalanan yang Merokok 

Analogi yang akan digunakan adalah analogi tentang manusia yang tidak 

pernah hidup di dalam sebuah hutan terpencil sama sekali lalu ia dipaksa oleh 

kondisi lingkungannya untuk harus melewati permasalahan kehidupan di dalam 

hutan itu, karena bila tidak, maka ia akan mati dalam kerinduannya terhadap kota 

tempat tinggalnya.  

Di awal cerita, Can hanyalah berniat untuk lari dari masalah yang begitu 

rumit yang sedang dialaminya di panti asuhan tempat ia tinggal. Can 

memutuskan untuk melarikan diri ke jalanan. Informasi yang menyebar di panti 

asuhan menyebutkan bahwa jalanan adalah tempat yang sesuai untuk anak-

anak yang sedang membutuhkan kebebasan berperilaku dan bersikap, 

kebutuhan itu dapat tercapai karena jalanan tersebut tidak memiliki aturan yang 

baku. Sesampainya di jalanan, Can benar-benar mengalami nikmatnya 

kebebasan, namun yang muncul bukan hanya kebebasan dalam berperilaku 

ataupun bersikap sesuai dengan informasi di panti asuhannya, yang terjadi 

adalah Can menikmati kebebasan diluar batasan bayangannya, yang 

membuatnya dapat berteriak sekencang-kencangnya, tertawa terbahak-bahak 

bahkan terkadang menangis tersedu-sedu tanpa alasan yang mendasar. Can tak 

sadar bahwa alam bawah sadarnya sedang melakukan perbandingan situasi, 

yaitu perbandingan antara situasi informasi yang didapatkan dari panti asuhan 

dengan situasi keadaan nyata yang sedang dialami olehnya di jalanan.  

Hasil perbandingan situasi tersebut mencapai pada titik puncaknya, ada 

beberapa situasi kondisi yang tidak sesuai dengan situasi informasi yang 

didapatkan, yaitu fakta tentang kebebasan yang didapat ternyata tak berbatas 

dan berujung pada kerinduan akan kampung halaman serta fakta bahwa jalanan 

tersebut memiliki beberapa aturan dan norma dikarenakan adanya 

kecenderungan sosial yang membentuk sebuah budaya di lingkungan jalanan. 
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Jalanan itu memang memiliki aturan yang tidak baku, tapi bukan berarti tidak 

memiliki aturan sama sekali, aturan tersebut ternyata dibentuk oleh anak-anak 

yang memutuskan untuk pergi ke jalanan dikarenakan motifasi yang hampir 

sama dengannya. Fakta dari situasi itu membuat Can terkejut lalu berhenti 

melakukan kegiatan dan terdiam sejenak. Ia mulai merasakan adanya ancaman 

terhadap kecenderungan sosial yang dimilikinya. Can menyadari untuk harus 

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kecenderungan sosial yang baru. 

Kecenderungan itu menghasilkan sebuah kebutuhan baru yang berujung pada 

permasalahan yang baru. Permasalahan yang baru itu muncul dengan harapan 

dapat menjadi sebuah pemecahan permasalahan terhadap kebutuhannya yang 

baru, yaitu kebutuhan untuk dapat kembali menuju ke kampung halamannya di 

panti asuhan tempat ia dibesarkan.    

Budaya merokok yang biasa dilakukan oleh anak-anak jalanan telah 

memaksa Can untuk melakukan penyesuaian terhadap hal itu. Keputusan Can 

untuk turun ke jalanan menimbulkan kemunculan pengenalan terhadap 

kebutuhan yang baru. Pada tahapan ini, persepsi tersebut masih berbentuk 

abstrak di benaknya, sehingga ia bingung untuk membedakan antara kebutuhan 

yang diinginkannya untuk dapat kembali menuju ke kampung halamannya 

dengan kebutuhan nyata yang ditawarkan oleh kondisi lingkungan jalanan yang 

telah menjadi lingkungan barunya.  

Can mencoba memahami persepsi tersebut dengan memperhatikan apa 

yang ada di depan matanya, yaitu lingkungan barunya yang berupa jalanan. Ia 

melihat gelak tawa yang tercipta dari anak-anak jalanan di lingkungan 

jalanannya, anak-anak itu tertawa sambil memegang sebatang rokok yang 

menyala. Ia melihat anak jalanan lainnya yang berlarian sambil menghisap rokok 

sedang menuju ke warung kopi di pinggir jalan dan memegang sebungkus rokok 

serta beberapa uang kembalian setelah keluar dari warung kopi pinggir jalan itu. 



68 
 

Persepsi yang awalnya masih abstrak dalam benaknya perlahan mulai terlihat 

perbedaannya. Setelah memperhatikan situasi lingkungan di jalanan tempat ia 

tinggal ia mulai hampir bisa membedakan antara kebutuhan nyata yang 

ditawarkan lingkungan jalanan dengan kebutuhan yang diinginkannya untuk 

dapat menuju kembali ke kampung halamannya. Tapi itu masih belum begitu 

jelas menurutnya. 

Can mulai membentuk pemecahan permasalahan dalam bentuk rekaan-

rekaan terhadap persepsi yang masih belum terlihat jelas di benaknya. Rekaan-

rekaan tersebut diwujudkan dalam bentuk dugaan atau hipotesa yang berujung 

pada keterbentukan sebuah teori untuk pemecahan masalahnya. Teori yang 

sudah dibuat memberikan peluang untuk melakukan pencarian informasi tentang 

pilihan-pilihan yang sedang dihadapinya. Pencarian informasi dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada dilingkungan jalanan, yaitu 

ketika menunggu pergantian waktu untuk nyepek, sebelum jam setengah 

delapan malam (19.30 WIB) adalah waktu nyepek milik anak-anak jalanan 

lainnya. Sambil menunggu pergantian waktu anak-anak jalanan kumpulannya, 

Can melakukan pengumpulan informasi dengan cara bertanya pada anak 

jalanan yang lebih tua darinya. Pada saat nyepek pun secara tidak sadar ia 

memperhatikan beberapa iklan rokok di jalanan yang menyatakan dengan 

sebutan-sebutan yang mempengaruhi psikologisnya tentang betapa kerennya 

merokok itu serta iklan pemerintah tetang betapa berbahayanya rokok terhadap 

kesehatan manusia. Rasa penasarannya mengalahkan tujuan awalnya untuk 

mencari pemecahan masalah terhadap pilihan kebutuhan yang masih berupa 

persepsi, Can akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi rokok milik 

temannya pada saat menunggu pergantian waktu untuk nyepek. Keputusannya 

itu termasuk salah satu caranya untuk melakukan pengumpulan informasi.  
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Dalam proses pengumpulan informasi tersebut perbedaan individu menjadi 

sebuah batasan untuk melakukan pengelolaan data informasi yang telah 

terkumpul dari sumber pribadinya berupa pengalaman merokok serta sumber 

komersial dan publik yang berupa iklan promosi. Pencarian informasi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang ada itu membuat Can harus menjalani 

tahapan pembelajaran terhadap rasionalisasi pemecahan permasalahan dari 

persepsi yang sudah mulai tampak jelas dalam benaknya. Proses ini secara tidak 

sadar menambah pengetahuannya untuk mengkerucutkan keputusan dari 

persepsi yang muncul di awal pengenalannya terhadap kebutuhan yang baru 

sampai pada tahapan pencarian, pengumpulan dan pengelolaan informasi.  

Hasil dari pengelolaan informasi tersebut menyebabkan terjadinya 

kebimbangan untuk menerima atau menolak penilaian dari hasil rasionalisasi 

terhadap pemecahan permasalahan yang telah dilakukannya. 

Untuk mengatasi permasalahan akibat kebimbangan untuk menerima atau 

menolak hasil dari penilaian rasionalisasi terhadap pemecahan masalah, Can 

membutuhkan pengevaluasian alternatif. Can memutuskan untuk mengevaluasi 

alternatif dari hasil penilaian rasionalisasinya dengan cara membanding-

bandingkan informasi untuk selanjutnya disaring berdasarkan pada kemampuan 

pembelajaran dari pengetahuan yang diperolehnya selama proses pencarian 

guna memperjelas gambaran persepsi terhadap pilihan kebutuhan baru yang 

telah diterimanya. Can membandingkan informasi-informasi yang telah 

didapatkannya dengan nilai-nilai moral dan budaya anak-anak jalanan 

lingkungannya, ia juga terus-menerus memperhatikan perkataan dari pemilik 

rumah singgah yang tidak sering ia tempati untuk sekedar numpang tidur atau 

makan. Pengevaluasian alternatif tersebut menyebabkan terjadinya perubahan 

sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku ini dilandasi oleh adanya 

penguatan rasionalisasi dan kesimpulan dari pemecahan masalah. Motivasi dan 
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persepsi yang terbentuk di permulaan kemunculan masalah mengantarkan Can 

kepada kepribadiannya yang berhubungan dengan gaya hidup dan demografi. 

Memori yang telah terekam pada saat melakukan proses pencarian informasi 

menyebabkan Can merubah sikap dan perilakunya, ia mulai menginginkan 

kehidupan jalanan yang baru.  

Persepsi yang tampak dikarenakan adanya motifasi yang memicu Can 

untuk memahami pengetahuan tentang pola konsumsi terhadap dua pilihan 

kebutuhan yang baru  telah memperkuat keputusannya untuk menentukan suatu 

sikap. Can memutuskan untuk mengkonsumsi rokok diwaktu ia berumur 12 

(duabelas) tahun.  

4.3.3 Anak Jalanan yang Tidak Merokok 

Analogi yang akan digunakan adalah analogi tentang manusia yang tidak 

pernah hidup di dalam sebuah hutan terpencil sama sekali lalu ia dipaksa oleh 

kondisi lingkungannya untuk harus melewati permasalahan kehidupan di dalam 

hutan itu, karena bila tidak, maka ia akan mati dalam kerinduannya terhadap kota 

tempat tinggalnya.  

Di awal cerita, Ran hanyalah berniat untuk lari dari masalah yang begitu 

rumit yang sedang dialaminya di rumah tempat ia dan ayahnya tinggal. Ran 

memutuskan untuk melarikan diri ke jalanan. Informasi yang menyebar di rumah 

tempat ia dan ayahnya tinggal menyebutkan bahwa jalanan adalah tempat yang 

sesuai untuk anak-anak yang sedang membutuhkan kebebasan berperilaku dan 

bersikap, kebutuhan itu dapat tercapai karena jalanan tersebut tidak memiliki 

aturan yang baku. Sesampainya di jalanan, Ran benar-benar mengalami 

nikmatnya kebebasan, namun yang muncul bukan hanya kebebasan dalam 

berperilaku ataupun bersikap sesuai dengan informasi di rumahnya, yang terjadi 

adalah Ran menikmati kebebasan diluar batasan bayangannya, yang 

membuatnya dapat berteriak sekencang-kencangnya, tertawa terbahak-bahak 
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bahkan terkadang menangis tersedu-sedu tanpa alasan yang mendasar. Ran tak 

sadar bahwa alam bawah sadarnya sedang melakukan perbandingan situasi, 

yaitu perbandingan antara situasi informasi yang didapatkan dari rumah tempat 

ia dan ayahnya tinggal dengan situasi keadaan nyata yang sedang dialami 

olehnya di jalanan.  

Hasil perbandingan situasi tersebut mencapai pada titik puncaknya, ada 

beberapa situasi kondisi yang tidak sesuai dengan situasi informasi yang 

didapatkan, yaitu fakta tentang kebebasan yang didapat ternyata tak berbatas 

dan berujung pada kerinduan akan kampung halaman serta fakta bahwa jalanan 

tersebut memiliki beberapa aturan dan norma dikarenakan adanya 

kecenderungan sosial yang membentuk sebuah budaya di lingkungan jalanan. 

Jalanan itu memang memiliki aturan yang tidak baku, tapi bukan berarti tidak 

memiliki aturan sama sekali, aturan tersebut ternyata dibentuk oleh anak-anak 

yang memutuskan untuk pergi ke jalanan dikarenakan motifasi yang hampir 

sama dengannya. Fakta dari situasi itu membuat Ran terkejut lalu berhenti 

melakukan kegiatan dan terdiam sejenak. Ia mulai merasakan adanya ancaman 

terhadap kecenderungan sosial yang dimilikinya. Ran menyadari untuk harus 

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kecenderungan sosial yang baru. 

Kecenderungan itu menghasilkan sebuah kebutuhan baru yang berujung pada 

permasalahan yang baru. Permasalahan yang baru itu muncul dengan harapan 

dapat menjadi sebuah pemecahan permasalahan terhadap kebutuhannya yang 

baru, yaitu kebutuhan untuk dapat kembali menuju ke kampung halamannya di 

rumah tempat ia dan ayahnya tinggal. 

Budaya merokok yang biasa dilakukan oleh anak-anak jalanan telah 

memaksa Ran untuk melakukan penyesuaian terhadap hal itu. Keputusan Ran 

untuk turun ke jalanan menimbulkan kemunculan pengenalan terhadap 

kebutuhan yang baru. Pada tahapan ini, persepsi tersebut masih berbentuk 
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abstrak di benaknya, sehingga ia bingung untuk membedakan antara kebutuhan 

yang diinginkannya untuk dapat kembali menuju ke kampung halamannya 

dengan kebutuhan nyata yang ditawarkan oleh kondisi lingkungan jalanan yang 

telah menjadi lingkungan barunya.  

Ran mencoba memahami persepsi tersebut dengan memperhatikan apa 

yang ada di depan matanya, yaitu lingkungan barunya yang berupa jalanan. Ia 

melihat gelak tawa yang tercipta dari anak-anak jalanan di lingkungan 

jalanannya, anak-anak itu terlihat penuh dengan beban pikiran sambil 

memegang sebatang rokok yang menyala. Ia melihat anak jalanan lainnya yang 

sedang nyepek dan mendapatkan imbalan berupa sebungkus rokok dan 

terkadang beberapa batang rokok. Persepsi yang awalnya masih abstrak dalam 

benaknya perlahan mulai terlihat perbedaannya. Setelah memperhatikan situasi 

lingkungan di jalanan tempat ia tinggal ia mulai hampir bisa membedakan antara 

kebutuhan nyata yang ditawarkan lingkungan jalanan dengan kebutuhan yang 

diinginkannya untuk dapat menuju kembali ke kampung halamannya. Tapi itu 

masih belum begitu jelas menurutnya. 

Ran mulai membentuk pemecahan permasalahan dalam bentuk rekaan-

rekaan terhadap persepsi yang masih belum terlihat jelas di benaknya. Rekaan-

rekaan tersebut diwujudkan dalam bentuk dugaan atau hipotesa yang berujung 

pada keterbentukan sebuah teori untuk pemecahan masalahnya. Teori yang 

sudah dibuat memberikan peluang untuk melakukan pencarian informasi tentang 

pilihan-pilihan yang sedang dihadapinya. Pencarian informasi dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada dilingkungan jalanan, yaitu 

ketika sedang menjalani proses belajar-mengajar di Rumah Belajar Merah-Putih 

(RBMP). Sambil belajar Ran melakukan pengumpulan informasi dengan cara 

bertanya pada pengajar di RBMP. Pada saat bermain game online pun secara 

tidak sadar ia memperhatikan beberapa poster iklan rokok di tembok-tembok 
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warung internet tempatnya bermain yang menyatakan dengan sebutan-sebutan 

yang mempengaruhi psikologisnya tentang betapa kerennya merokok itu serta 

iklan pemerintah tetang betapa berbahayanya rokok terhadap kesehatan 

manusia. Rasa penasarannya mengalahkan tujuan awalnya untuk mencari 

pemecahan masalah terhadap pilihan kebutuhan yang masih berupa persepsi, 

Ran akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi rokok milik temannya 

pada saat bermain game online di warung internet. Keputusannya itu termasuk 

salah satu caranya untuk melakukan pengumpulan informasi.  

Dalam proses pengumpulan informasi tersebut perbedaan individu menjadi 

sebuah batasan untuk melakukan pengelolaan data informasi yang telah 

terkumpul dari sumber pribadinya berupa pengalaman merokok serta sumber 

komersial dan publik yang berupa iklan promosi. Pencarian informasi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang ada itu membuat Ran harus menjalani 

tahapan pembelajaran terhadap rasionalisasi pemecahan permasalahan dari 

persepsi yang sudah mulai tampak jelas dalam benaknya. Proses ini secara tidak 

sadar menambah pengetahuannya untuk mengkerucutkan keputusan dari 

persepsi yang muncul di awal pengenalannya terhadap kebutuhan yang baru 

sampai pada tahapan pencarian, pengumpulan dan pengelolaan informasi.  

Hasil dari pengelolaan informasi tersebut menyebabkan terjadinya 

kebimbangan untuk menerima atau menolak penilaian dari hasil rasionalisasi 

terhadap pemecahan permasalahan yang telah dilakukannya. 

Untuk mengatasi permasalahan akibat kebimbangan untuk menerima atau 

menolak hasil dari penilaian rasionalisasi terhadap pemecahan masalah, Ran 

membutuhkan pengevaluasian alternatif. Ran memutuskan untuk mengevaluasi 

alternatif dari hasil penilaian rasionalisasinya dengan cara membanding-

bandingkan informasi untuk selanjutnya disaring berdasarkan pada kemampuan 

pembelajaran dari pengetahuan yang diperolehnya selama proses pencarian 
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guna memperjelas gambaran persepsi terhadap pilihan kebutuhan baru yang 

telah diterimanya. Ran membandingkan informasi-informasi yang telah 

didapatkannya dengan nilai-nilai moral dan budaya anak-anak jalanan 

lingkungannya, ia juga terus-menerus mengingat-ingat pengalaman merokoknya 

yang membuat ia mengalami batuk-batuk dan mengeluarkan muntahan dari 

mulutnya. Pengevaluasian alternatif tersebut menyebabkan terjadinya perubahan 

sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku ini dilandasi oleh adanya 

penguatan rasionalisasi dan kesimpulan dari pemecahan masalah. Motivasi dan 

persepsi yang terbentuk di permulaan kemunculan masalah mengantarkan Ran 

kepada kepribadiannya yang berhubungan dengan gaya hidup dan demografi. 

Memori yang telah terekam pada saat melakukan proses pencarian informasi 

menyebabkan Ran tidak merubah sikap dan perilakunya, ia masih menginginkan 

kehidupan jalanan yang lama.  

Persepsi yang tampak dikarenakan adanya motifasi yang memicu Ran 

untuk memahami pengetahuan tentang pola konsumsi terhadap dua pilihan 

kebutuhan yang baru  telah memperkuat keputusannya untuk menentukan suatu 

sikap. Ran memutuskan untuk tidak mengkonsumsi rokok diwaktu ia berumur 11 

(sebelas) tahun.  

 

   

 


