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 Anak jalanan yang sering hidup dan berkembang di bawah stigma atau cap 

sebagai pengganggu ketertiban mempunyai banyak motivasi yang mendorong mereka 

untuk tetap bertahan dan menikmati hidup dengan segala kekurangan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui prestasi pada anak jalanan di Kota Malang, faktor yang 

mempengaruhi dalam mencapai prestasi anak jalanan di Kota Malang, pihak yang 

paling berperan dan bentuk dukungan yang diterima oleh anak jalanan di Kota 

Malang dalam pencapaian prestasi. 

 Sepanjang perjalanan hidup manusia sudah pasti memiliki keinginan untuk 

mencapai suatu keberhasilan atau prestasi. Kesimpulan dari beberapa definisi prestasi 

yang dikemukakan oleh para ahli bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai 

dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan baik secara individual atau 

kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi diantaranya adalah intelegensi, motivasi, kepribadian dan 

lingkungan baik keluarga maupun sekolah. 

 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode campuran 

(Mixed Methods Research) dengan pengambilan data berupa angket terbuka. Subyek 

dalam penelitian ini sebanyak 30 anak jalanan, dalam hal ini untuk menentukan  

subyek menggunakan teknik purposive sampling dengan dengan ketentuan subyek 

masih anak-anak usia antara 6-18 tahun, termasuk dalam kategori children on the 

street yang menghabiskan waktu lebih dari 4 jam di jalan dan bukan termasuk anak 

yang tinggal di rumah singgah tertentu.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anak-anak jalanan terhadap 

prestasi yang membanggakan erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Selain 

mendapatkan uang banyak dari hasil kerjanya untuk membahagiakan orang tua, anak 

jalanan juga bangga akan prestasinya karena merasa bisa hidup mandiri tanpa 

menyusahkan orang tua. Faktor yang mempengaruhi anak jalanan dalam pencapaian 

prestasinya tidak lain adalah dengan bekerja keras, dalam hal ini mereka didukung 

oleh orang tuanya dengan selalu diberikan motivasi agar giat bekerja. Beberapa anak 

jalanan lainnya mengaku tidak mendapatkan dukungan dari siapapun dalam bentuk 

apapun, namun dengan bekerja keras mereka tetap bisa meraih keberhasilan. 

 


