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tahap ini hasil penelitian perlu dipadukan dengan teori yang 

menjadi dari penelitian yang dilakukan. 

3) Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh 

hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian mengenai fenomena pengemis menggendong anak di  kota 

Semarang terdiri dan berbagai golongan dan lapisan masyarakat. 

Penduduk asli maupun pendatang adalah orang-orang  yang  mempunyai  

latar belakang dan karakter  yang  berbeda, termasuk salah satunya adalah 

pengemis. Pengemis merupakan salah satu kegiatan meminta-minta 

dengan membawa atau menggunakan peralatan yang dibutuhkan, seperti 

penelitian ini subjek mengemis dengan menggendong anak.  

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data bahwa pada awal bulan 

juli tahun ajaran 2016/2017 pada beberapa pengemis. Pengemis yang 

menggendong anak, rata-rata anaknya sendiri yang mereka bawa. Tidak 
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menutup kemungkinan ada beberapa pengemis yang membawa anak 

“sewa”. 

Kancah penelitian ini mengambil subjek yang mempunyai kriteria 

yaitu pengemis sudah  lama  mengemis  lebih  dari satu  tahun  di 

Semarang.  Peneliti  mengambil tiga orang pengemis yang 

Menggendong anak di Semarang, baik dilampu merah tepatnya di 

jalan MT. Haryono disana terdapat pengamen anak-anak, jaran eblek, dan 

satu pengemis yang membawa anak. Subjek kedua peneliti temui di 

jalanan, subjek sedang berjalan di sekitaran Puri Anjasmara, dan subjek 

ketiga peneliti menemui di tempat parkiran mall di Simpang Lima, disana 

terdapat satu pengemis yang membawa anak dan pengemis perempuan 

yang sudah tua. 

B. Persiapan Penelitian  

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Survey 

Peneliti terlebih dahulu mengadakan  survey  berupa   peninjauan  

mengenai  situasi  dan  kondisi  sasaran penelitian supaya dapat 

mengetahui  gambaran  awal calon subjek yangakan dituju. 

Peneliti meninjau subjek yang tepat dan sesuai untuk menjadi 
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subjek penelitian dan hal persiapan yang harus diperhatikan 

peneliti saat akan melaksanakan penelitian seperti  perijinan, 

tidak  memaksa,  kerahasiaan  subjek,  dan  harus menghargai 

keputusan subjek. 

2) Perijinan Penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti  terlebih dahulu 

membuat surat keterangan penelitian yang berisi kesediaan 

subjek untuk menjadi subjek penelitian. Subjek menyatakan 

kesediaannya menjadi subjek penelitian dengan memberikan 

nama, usia dan tanda tangan. Setelah hal ini dilakukan maka 

proses wawancara akan dilaksanakan. 

3) Penyusunan Pedoman Wawancara dan Observasi 

Dalam  penelitian  ini  memakai   wawancara  bebas,  dalam  arti  

wawancara  menggunakan  seperangkat pertanyaan yang 

terstruktur tetapi tidak menutup kemungkinan muncul  

pertanyaan lain dari luar pertanyaan yang telah ditentukan karena 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari informan. Pedoman 

wawancara  yang  disiapkan  oleh  peneliti  meliputi : 

a. Latar belakang  subjek dari kecil hingga dewasa 
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b. Hubungan subjek dengan keluarga (Orang tua, Saudara),  

c. Hubungan subjek dengan lingkungan (teman,maupun 

lingkungan tempat tinggal),  

d. Asal mula subjek mengemis, 

e. Factor-faktor penyebab mengemis ( eksternal, internal), 

f. Kegiatan subjek sehari-hari (pagi,siang,dan malam) 

g. Tujuan subjek menjadi pengemis 

h. Subjek pernah bekerja yang lain atau tidak saat mengemis 

i. Proses subjek saat mengemis 

j. Dampak yang dialami subjek (psikis, sosial dan fisik). 

Jawaban yang dihasilkan dan wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan fenomena  pengemis yang membawa anak di 

Semarang. 

Pedoman observasi yang dipersiapkan oleh peneliti meliputi :  

a. Konteks (latar tempat, latar waktu, latar fisik,)  

b. Pelaksanaan wawancara.  
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c. Pengamatan mengenai umur subjek 

d.  Jenis kelamin 

e.  Pakaian 

f.  Keadaan fisik subjek dan gerak-gerik pada saat 

melakukan wawancara. 

4) Perlengkapan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan 

beberapa hal, sebagai berikut : 

a. Pedoman observasi dan wawancara 

Pedoman observasi dan wawancara bertujuan sebagai 

pedoman supaya peneliti tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian. 

b. Surat ijin penelitian 

Peneliti mengurus permohonan surat ijin penelitian 

kepada fakultas dengan nomor 3369/B.7.3/FP/VIII/2015 

sebelum melaksanakan penelitian supaya memudahkan 

peneliti untuk masuk ke sasaran penelitian dan diterima 

dengan baik oleh subjek. Surat ijin dari dinas sosial kota 

Semarang dengan nomor 070/5530 supaya dapat 

memudahkan peneliti untuk meminta ijin waktu dan 
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tempat kepada yang bersangkutan dan agar penelitian 

dapat berjalan dengan lancar. 

c. Surat kesediaan subjek 

Surat ketersediaan subjek harus ditandatangani oleh 

yang bersangkutan bertujuan sebagai bukti bahwa tidak 

ada keterpaksaan diantara subjek dan  

peneliti. 

d. Alat rekam 

Alat rekam berfungsi merekam segala proses 

wawancara sehingga memudahkan peneliti dalam 

menyimak kembali hasil wawancara. 

e. Alat tulis 

Alat tulis berfungsi untuk menulis segala hal penting 

yang patut dicatat selama pelaksanaan penelitian, seperti 

hal-hal yang dapat diamati dari perilaku subjek dan 

sebagainya. 

C. Pelaksanaan Penelitian  

1. Uraian Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga akhir bulan 

Agustus 2016. Peneliti sudah sejak lama merencanakan mengadakan 
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pene1itian ini, sehingga dalam proses mencari sasaran penelitian dan 

pendekatan kepada subjek tidak banyak mengalami hambatan. 

Peneliti menerima informasi dari internet dan dari teman peneliti 

mengenai lokasi dan sasaran penelitian. Semula peneliti sering 

mencari dan melihat informasi tentang pengemis yang membawa 

anak terutama di kota Semarang dan setelah memperoleh informasi 

yang cukup, peneliti memutuskan untuk mencari lokasi penelitian 

Tabel 1. Agenda Pelaksanaan Penelitian 

No

. 

Inisial Tanggal Keterangan 

I S 30 juli 2016 Observasi di jalanan pada akhirnya 

memilih S untuk dijadikan sebagai 

subjek I 

15 Agustus 

2016 

Pendekatan awal melakukan 

wawancara 

 25  Agustus 

2016 

melakukan wawancara II dirumah 

subjek 

II W 2 september 

2016 

Observasi dijalanan dan pada akhirnya 

memilih W sebagai subjek II 

5 september 

2016 

Pendekatan awal dan melakukan 

wawancara 

8 september 

2016 

Melakukan wawancara II dirumah 

subjek 

III N 25 oktober Observasi dan pendekatan awal 
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2016 

25 oktober 

2016 

Melakukan wawancara  

 

 

D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek I 

a. Identitas Subjek 

Nama      : S 

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Usia saat wawancara  : 50 tahun 

Alamat     : Semarang 

Lama Mengemis   : 8 tahun 

Pendidikan     : 4 SD 

Pekerjaan orangtua (Alm)  : Buruh dan ibu rumah tangga 

b. Hasil Observasi 

Pada saat ingin melakukan wawancara , peneliti datang 

menghampiri S yang sedang duduk di pojokan lampu merah. S 

memakai blouse berwarna coklat lusuh dengan celana hitam 

pendek dengan memegang tongkat dan nanadahkan tangannya. 

Anaknya memakai baju muslim yang lusuh sambil tidur 
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beralaskan karung disamping S. Dengan kondisi cuaca pada saat 

itu gerimis, peneliti datang menghampiri dan  memperkenalkan 

dirinya terhadap S, kemudian S menerima dengan baik kehadiran 

peneliti. S mengajak peneliti untuk pindah tempat yang teduh 

untuk melakukan pendekatan dan wawancara. S merapikan 

barang-barangnya dan masukan barangnya ke dalam plastik.S 

menyebrang dengan memakai tongkat dan berjalan bertitah-

titah.Sesampai di tempat yang teduh S menggelar karungnya dan 

peneliti di persilahkan untuk duduk dan melakukan wawancara. 

Peneliti sebelumnya belum melakukan kesepakatan 

dengan pengemis untuk  memohon ijin mengadakan  penelitian  

pada  pengemis  di  tempat  tersebut,  sehingga secara dadakan 

bertemu dengan pengemisnya. Jadi sebelum melakukan 

wawancara S sudah biasa  diwawancarai oleh  mahasiswa 

lainnya sehingga subjek dalam proses wawancara tidak 

terhambat, lancar, dan  tidak   canggung.   Semua  pertanyaan  

wawancara  dijawab  dengan  suara  dan  ritme  yang  baik,  

sesekali  juga  sambil jawab dengan malu-malu. S tidak pernah 

menyatakan keberatan dengan segala pertanyaan   yang   

diajukan   peneliti.  Proses  wawancara  diselingi  dengan  
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gurauan  untuk mencairkan  suasana  supaya  S juga lebih 

terbuka dan nyaman untuk bercerita. 

c. Hasil Wawancara Subjek 1 

a) Masa Kecil 

Sejak umur 3 tahun subjek tidak dapat merasakan kasih 

sayang dari orangtuanya. Ibu subjek meninggal dunia 

semenjak subjek berusia 1 tahun. Kemudian, ayah subjek 

meninggal semenjak subjek berusia 3 tahun. Semenjak itu 

subjek hanya tinggal dengan saudaranya yaitu kakaknya, 

subjek hanya dekat dengan kakaknya saja. Kakak satu-

satunya yang subjek miliki, kakaknya baik terhadap subjek 

tetapi tidak pernah membatasi subjek untuk berteman dengan 

siapapun. Subjek mulai membantu kakaknya untuk mencari 

uang semenjak subjek tidak dapat melanjutkan sekolah lagi. 

Kakaknya bekerja sebagai penjual tempe dipasar. Setiap pagi 

subjek membantu kakaknya mengambil tempe di penyetor 

kemudian menyetorkan hasil dagangannya ke bos. Mereka 

hanya mendapatkan uang Rp.15.000,00 upah dengan tiap 

tempe mengambil untung Rp.1000,00. 

b) Masa Remaja 
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Masa remaja subjek hanya dihabiskan untuk membantu 

kakaknya untuk mencari uang. Subjek sempat merasa iri 

terhadap anak lain yang masih sekolah, bisa menambah 

relasi teman. Sementara subjek hanya bisa bermain setelah 

subjek membantu kakaknya di pasar dengan teman 

dilingkungan rumahnya. Setelah berumur 17 tahun subjek 

memutuskan untuk mencari pekerjaan ke Jakarta. 

c) Masa Dewasa- sekarang 

 Subjek bekerja sebagai penjual asongan di daerah 

Tanah Abang. Subjek bercerita susahnya mencari pekerjaan di 

Kota dengan pendidikan yang rendah. Subjek juga 

menceritakan bahwa harus berhati-hati dan berjaga sikap di 

Kota orang. 

Subjek menceritakan awal subjek bertemu dengan 

suaminya dan akhirnya subjek menikah dengan laki-laki itu 

yang sekarang menjadi mantan suaminya. Subjek mempunyai 

satu anak dari suaminya tersebut. Semenjak menikah subjek 

bekerja sebagai babysister menjaga anak dari adik suaminya. 

Subjek juga menceritakan bahwa adik dari suaminya tersebut 

suka memukul subjek, misal subjek terkadang ketiduran saat 
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menjaga anaknya. Hingga akhirnya subjek sudah tidak tahan 

lagi, dan memutuskan meninggalkan suami subjek. 

Kemudian subjek dan anaknya pulang lagi ke 

Semarang, untuk mencoba beradu nasib di kota kelahirannya 

itu. Subjek kemudian berjualan rica-rica waung di daerah 

tawang. Subjek menceritakan kebiasaan subjek yang suka 

mabuk-mabukan, merokok, suka menghabiskan uang. Setiap 

ada pelanggan yang datang kemudian mabuk, Subjek juga 

ikut mabuk-mabukan sampai subjek menjadi bangkrut. 

Subjek kemudian memutuskan untuk pindah ke daerah Barito 

dengan berjualan mie dan sembako.Subjek menceritakan 

dirinya yang suka ceroboh. Subjek suka tidur dan 

meninggalkan barang dagangannya sampai barang 

dagangannya habis dan rugi. Sementara dari dulu semenjak 

subjek bekerja, anak subjek dititipkan di tempat orang dan 

membayar uang sewa sebesar Rp.15.000,00 sehari. 

 Semenjak subjek bangkrut dan barang dagangannya 

habis, subjek memutuskan pindah tempat tinggal.Subjek pun 

pindah ke daerah Supriyadi dan mulai mengemis karena 

subjek tidak dapat memberikan uang terhadap anaknya ketika 



54 
 

anaknya meminta uang untuk jajan. Subjek pun memutuskan 

untuk mengemis sampai saat ini. Uang hasil dari mengemis 

digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

d) Hubungan antara orangtua 

Hubungan subjek dengan orangtua terhitung sangat baik. 

Semenjak hidup orangtua subjek menjaga dan merawat 

subjek dengan baik. Semenjak subjek ditinggal oleh kedua 

orangtuanya, subjek dekat dengan kakak perempuannya, 

kakaknya yang menjadi orangtuanya saat ini. Hubungan 

subjek dengan kakaknya setelah menikah dan pergi dari 

rumah, subjek sudah jarang bertemu dengan kakaknya. 

Terkadang kakaknya yang mengunjungi subjek, itupun kalau 

kakaknya tau alamat subjek.  

e) Hubungan antara lingkungan 

Dikarenakan setelah subjek sudah berpisah dengan suaminya. 

Subjek hanya tinggal berdua dengan anaknya, keadaan subjek 

yang tidak mempunyai apa-apa lagi membuat subjek sering 

berpindah tempat tinggal. Sifat subjek yang cenderung cuek 

yang membuat subjek tidak mengurusi omongan tetangga 
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tentang dirinya. 

f) Proses Timbulnya Masalah 

Subjek memiliki banyak pengalaman selama subjek 

sebelum mengemis di jalanan. Dahulu subjek berjualan 

makanan rica-rica di daerah tawang dan langganan pembeli 

makanannya mayoritas orang-orang tukang becak maupun 

penduduk setempat yang suka mabuk-mabukan. Saat pembeli 

ditempat subjek mabuk, subjekpun ikut-ikutan dengan mabuk 

dengan pembelinya. Setelah berdagang rica-rica subjek 

beralih untuk berdagang kelontongan di daerah Barito, tetapi 

subjek sering tidur saat berjualan. Hal itu membuat subjek 

menjadi rugi besar, apalagi subjek waktu berjualan subjek 

tidak memikirkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk 

ditabung malah dihabiskan untuk berfoya-foya. 

Kemudian pada saat pertama kali subjek mengemis, 

subjek sehari membawa uang Rp. 100.000,00 selama 5jam. 

Pada saat sudah sepi dan pendapatan subjek menurun , subjek 

kemudian memutuskan pindah tempat dan mencari tempat 

yang sekiranya ramai, kemudian subjek pindah ke daerah MT. 

Haryono tetapi disana kalau siang hari sering terdapat Satpol 
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PP, subjek sering keciduk Satpol PP akhirnya subjek 

memutuskan untuk mengemis pada malam hari saat keadaan 

sudah aman. Subjek masih berani untuk mengemis, karena 

subjek tidak ada pekerjaan lain dan kondisi fisik subjek yang 

saat ini tidak memungkinkan untuk bekerja yang lain. 

Didorong keinginan subjek untuk mencari nafkah untuk 

kebutuhan sehati-hari anaknya. 

Subjek selalu menyemangati dirinya setiap hari untuk 

tetap mengemis untuk mendapatkan uang agar anaknya dapat 

jajan dan makan. Subjek terkadang merasa malu sendiri 

karena pas saat hujan-hujan subjek tetap mengemis. Subjek 

tetapi tidak peduli karena belum mendapatkan uang sama 

sekali pada hari itu, yang ada dipikiran subjek hanya mencari 

uang untuk makan. 

g) Persepsi subyek terhadap masalahnya 

Pada saat ini subjek lebih banyak beribadah ke gereja agar 

tuhan mengasihi dan lancar dalam mencari uang. Jika subjek 

merasa stress atau tertekan subjek mengalihkan dengan tidur 

atau berdoa. Subjek tidak pernah menceritakan masalahnya 

dengan siapapun, subjek hanya pasrah kepada Tuhan. Subjek 
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juga merupakan orang yang cuek dan tidak terlalu memikirkan 

kata-kata oranglain. Jadi, subjek tidak pernah menanggapi 

perkataan oranglain, dan menganggapnya hanya angin lalu. 

Penyesalan subjek yang pada masa mudanya menghambur-

hampurkan uang sampai subjek tidak memikirkan masa 

depannya nanti. Penyesalan subjek yang pada masa mudanya 

sering mabuk-mabukan dan foya-foya. Tetapi subjek sekarang 

sudah tidak ingin melakukan kesalahannya kembali dan ingin 

mengumpulkan uang untuk modal berjualan lagi. 

h) Tujuan hidup 

Subjek tidak pernah membuat target apapun didalam 

hidupnya. Subjek juga tidak memikirkan kedepannya untuk 

seperti apa. Subjek hanya pasrah kepada Tuhan. Subjek hanya 

memikirkan untuk mencari uang agar untuk anaknya besok 

agar dapat bersekolah. 

d. Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

lakukan, ada beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi 

peneliti untuk melakukan analisis fenomena pengemis yang 

membawa anak. 
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Menurut MC. Crae dan Costa ( Feist&Feist, 2010, hal 132) 

untuk mengidentifikasi sifat dasar kepribadian yang terungkap 

lewat analisis faktor dan model lima faktor ini kemudian menjadi 

suatu teori, yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku. 

Pada subjek 1 sifat dasarnya adalah malas kemudian tidak teratur 

dipengaruhi malas seperti halnya subjek 1 kadang berjualan 

Koran jika tidak malas, kalau malas subjek mengemis. Kemudian 

ceroboh dipengaruhi oleh malas hal ini disebabkan karena subjek 

1 pada waktu subjek berjualan subjek selalu tidur meninggalkan 

dagangannya. Malas dengan tidak mempunyai tujuan hidup 

saling mempengaruhi karena subjek 1 ini tidak memikirkan 

tujuan hidupnya dan membuat subjek 1 menjadi malas. Malas 

mempengaruhi cuek karena subjek 1 tidak peduli dengan 

omongan orang-orang tentang dirinya karena subjek sudah 

beranggapan masa bodoh.  

Subjek berasal dari keluarga yang harmonis. Subjek merasa 

dekat dengan sanak saudaranya. Orangtua subjek telah 

meninggal dunia sejak lama, setelah menikah subjek tinggal 

dengan suaminya di Jakarta dan bekerja di Jakarta menjadi 

babysister anak dari adik suaminya tersebut. Namun, subjek 
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sering dipukuli oleh adiknya akhirnya subjek tidak tahan 

kemudian subjek langsung meninggalkan suaminya dan 

meninggalkan kota Jakarta dan kembali ke Semarang. Kejadian 

tersebut membuat subjek mempunyai biografi objektif 

(pengalaman hidup) dalam hidupnya. 

Subjek mempercayai bahwa keadaan sekarang yang dialami 

subjek, yang mendapatkan pendapatan yang sedikit dialaminya 

karena subjek sudah jarang tidak ke gereja.Subjek mempercayai 

bahwa kalau subjek sering ke gereja pasti subjek diberkati oleh 

tuhan, dan sebaliknya jika subjek jarang ke gereja maka subjek 

tidak diberkati oleh tuhan.Subjek jarang ke gereja karena subjek 

malas mandi. Hal yang sangatlah mudah dan harus dilakukan 

sehari-hari tetapi subjek malas untuk melakukannya. 
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Penyebab Internal :  

a. Subjek mengemis karena subjek bangkrut. 
b. Orangtua subjek telah meninggal dunia 

semenjak subjek kecil. 
Sehingga yang subjek ingat adalah kasih sayang 

keduanya saat subjek waktu kecil. 

c. Subjek berasal dari keluarga tidak mampu 
d. Subjek sekolah hanya sampai kelas 4 SD 
e. Subjek tidak mempunyai keterampilan atau 

kreativitas 
f. Mental subjek yang sudah tidak ada perasaan 

malu lagi, demi mendapatkan uang untuk 
hidup. 
 

Penyebab Eksternal 

a. Kondisi fisik subjek yang sudah tidak bisa 
bekerja lainnya, karena subjek mengalami 
gangguan tulang belakang. 

b. Lingkungan subjek yang di tempat tinggal 
subjek di dekat jembatan yang mayoritas 
orang-orangnya pengamen, pengemis, 
penjual asongan. Membuat satu sama lain 
saling cuek dan tidak peduli. 

c. Subjek sering tertangkap satpol pp. karena 
tidak bisa lari subjek pasrah saja. 

Fenomena Pengemis menggendong anak 

 

 malas 

MENGEMIS 

TUJUAN HIDUP  MENGEMIS 

 

 Agar bisa 

membuat anak 

bahagia 

 Mendapatkan 

uang 

 Mengumpulkan 

uang untuk 

berdagang 

 Mencukupi 

kebutuhan anak 

Tidak teratur cuek 

Tidak 

mempunyai 

tujuan hidup  

ceroboh 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama      : W 

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Usia saat wawancara  : 42 tahun 

Alamat     : Semarang 

Lama Mengemis   : 2 tahun 

Pendidikan    : Tamatan SD 

Pekerjaan orangtua   : Bertani 

b. Hasil Observasi  

Pada saat melakukan wawancara, subjek memakai kaos 

yang kumuh berwarna abu-abu,celana kain berwarnahitam,  

membawa gelas plastik serta menggendong anak dengan kain 

gendong motif batik dan duduk bersandar pada pohon. 

subjekmemiliki perawakan dengan tinggi badan sekitar 160 cm, 

berkulit sawo matang, rambut ikal hitam panjang lurus dan 

jalannya tegap. Saat peneliti menghampiri subjek, dia sedang 

beristirahat bersandaran di pohon besar. Ketika berjalan darijalan 
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raya menuju pohon besar itu untuk melakukan wawancara, 

subjek melihat ke arah saya yang ingin mengampirinya. Suara 

dan intonasi subjek pada awalnya cukup pelan, tetapi lama-lama 

ketika percakapan sudah mulai akrab suara dan intonasinya mulai 

terdengar cukup keras seperti halnya ketika subjek berbicara 

dengan teman-temannya yang lain. 

Peneliti sebelumnya belum mengadakan kesepakatan 

dengan pengemis untuk memohon ijin mengadakan  penelitian  

pada  pengemis  di  sekolah  tersebut,  sehingga secara dadakan 

bertemu dengan pengemisnya. Jadi sebelum melakukan 

wawancara subjek dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu 

supaya proses wawancara tidak terhambat, lancar, dan  tidak   

canggung.   Semua  pertanyaan  wawancara  dijawab  dengan  

suara  dan  ritme  yang  baik,  sesekali  juga  sambil jawab 

dengan malu-malu.  Sesekali subjek juga memanggil temannya 

pengemis yang lain, karena subjek pada waktu itu diberikan 

amanah oleh temannya untuk menjaga anaknya. Subjek tidak 

pernah menyatakan keberatan dengan segala pertanyaan   yang   

diajukan   peneliti.  Proses  wawancara  diselingi  dengan  
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gurauan  untuk mencairkan  suasana  supaya  subjek juga lebih 

terbuka dan nyaman untuk bercerita. 

c. Hasil Wawancara Subjek 2 

a) Masa Kecil 

Saat kecil subjek tinggal di kota purwodadi dengan orangtuanya, 

subjek hanya menamatkan Sekolah Dasarnya saja setelah itu 

subjek tidak bersekolah lagi karena keterbatasan ekonomi 

keluarga. Subjek hanya membantu orangtuanya bertani ke sawah 

milik oranglain. Subjek dari kecil pendiam dan tidak memiliki 

banyak teman karena subjek tidak mudah bergaul. 

b) Masa Remaja 

Subjek menghabiskan masa remajanya dengan membantu 

orangtuanya. Subjek sejak remaja sudah mulai membantu 

perekonomian dalam keluarganya dengan cara bertani. Di pagi 

hari, subjek berangkat ke sawah kemudian pulang sore hari. 

Sehari-hari kegiatan subjek adalah bertani, membersihan rumah. 

Subjek termasuk orang yang penutup dan pendiam, subjek tidak 

mempunyai teman banyak karena subjek susah untuk 

bersosialisasi. 
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c) Masa Dewasa hingga sekarang 

Subjek bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta 

selama 3 tahun dan Subjek menikah pada usia 23 tahun. Subjek 

telah mempunyai 4 orang anak. Setelah menikah subjek tinggal 

di blora dengan suaminya. Subjek bekerja berjualan kue keliling 

dan suaminya bekerja serabutan menjadi tukang bangunan.  

Setelah suaminya meninggal subjek masih bertahan untuk 

bekerja sebagai penjual kue keliling. Pada akhirnya subjek tidak 

sanggup lagi untuk bekerja keliling berjualan kue karena 

pendapatan  hasil dari berjualan sangat pas untuk biaya makan, 

dan untuk bayar kontrakan. Akhirnya subjek memutuskan untuk 

pindah ke Semarang untuk mencari pekerjaan lainnya, dari 

berjualan es keliling di pasar johar, menjadi pemulung, dan 

akhirnya memutuskan untuk menjadi pengemis. 

Menjadi seorang penjual es keliling hasilnya tidak dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari subjek dan anaknya. Subjek 

mencoba lagi mencari pekerjaan yang hasilnya cukup untuk 

kebutuhan sehari-harinya, subjek juga pernah menjadi pemulung 

dan hasilnya tidak pasti, kadang mendapatkan uang lumayan dan 
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kadang tidak mendapatkan uang sama sekali. Akhirnya subjek 

terjun menjadi pengemis. 

d) Hubungan subjek dengan orangtua  

Hubungan subjek dengan orangtua masih baik tetapi orangtua 

subjek yang sakit-sakitan dan dari keluarga yang miskin 

memutuskan subjek untuk membiayai keluarganya.  Subjek anak 

yang berbakti dengan orangtuanya. 

e) Hubungan subjek dengan lingkungan 

Subjek di semarang hanya tinggal dengan anaknya yang paling 

kecil disebuah kontrakan. Subjek dengan tetangganya di sekitar 

rumahnya termasuk tipe orang yang penutup, diam, susah 

bersosialisasi. Subjek juga cuek dengan keadaan sekitar. Tetapi 

kalau dengan teman-teman sesama pengemis subjek akrab. 

f) Kegiatan Subjek  

Subjek setiap pagi subjek membersihkan rumah kemudian 

setelah membersihkan rumah subjek mandi kemudian memakai 

baju compang-camping atau yang sudah jelek, kusam kemudian 

jam 9 pagi subjek sudah berangkat ke lampu merah dengan naik 

angkot dan bawa anaknya yang paling kecil untuk mulai 
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mengemis. Siangnya subjek istirahat untuk makan di warung 

dekat lampu merah kemudian mulai mengemis lagi sampai sore. 

Sore hari subjek pulang pukul 6 sore kerumahnya kemudian 

beres-beres, dan nyuci baju kalau tidak malas. Begitu terus dari 

pagi sampai malam. 

g) Proses Timbulnya Masalah 

Saat anak kedua subjek berumur 2 bulan anak subjek 

meninggal dunia, subjek telat membawa anak subjek ke Rumah 

Sakit. Ternyata anak subjek terkena penyakit DB, sampai 

sekarang subjek merasa bersalah jika ingat anaknya yang kedua 

itu. 

Saat suami subjek meninggal dan subjek harus membiayai 

anak-anaknya yang masih sekolah. Subjek tidak ingin anaknya 

merasakan hal yang sama dengan subjek harus putus sekolah. 

Apalagi orangtua subjek yang sudah tua dan tidak bekerja lagi 

menjadi tanggungan subjek. Subjek hanya  tamatan  SD dan 

tidak mempunyai tabungan sama sekali. Kemudian subjek 

memutuskan untuk pergi ke Semarang.  
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Subjek pertama kali ke Semarang berjualan es teh keliling 

Pasar Johar tetapi tidak bertahan lama karena penghasilan yang 

subjek dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Subjek 

menjadi pemulung muter-muter kampong dengan membawa 

anaknya, kadang penghasilannya banyak dan kadang tidak sama 

sekali. Subjek juga sudah tidak sanggup lagi berjalan jauh sambil 

menggendong kemudian subjek memutuskan untuk menjadi 

pengemis saat itu juga, dan mencoba mengemis di sekitaran 

Mesjid, Simpang Lima, dan Lampu merah. 

h) Persepsi subjek terhadap masalahnya 

Subjek beranggapan kalau saat ini masalah yang dihadapinya 

karena subjek lalai, jarang beribadah, membuat rezeki subjek 

sedikit dan tidak mendapat berkah dari Allah. Subjek saat ini 

mengumpulkan uang untuk anak-anaknya sekolah dan 

orangtuanya. Subjek tidak memperdulikan omongan oranglain. 

i) Tujuan Hidup 

Subjek tidak memikirkan tujuan hidupnya, subjek hanya pasrah 

dan ikut arus saja. Dipikiran subjek hanya mencari uang dan 
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mengumpulkan uang untuk anaknya bersekolah dan orangtuanya 

dirumah. 

j) Tujuan Mengemis 

Subjek ingin mendapatkan uang dengan mudah , cepat dan 

penghasilannya cukup banyak subjek memutuskan untuk 

mengemis dengan menggendong anaknya karena biasanya jika 

subjek membawa anak dalam mengemis penghasilannya cukup 

banyak daripada subjek mengemis sendirian, katanya “orang-

orang melihatnya kasian mbak kalau bawa anak”. 

k) Dampak Psikis, Fisik, dan Sosial 

Dampak sosial yang dialami subjek ketika subjek menjadi 

pengemis tidak diterima dilingkungan sering pindah tempat 

tinggal karena sering dihina dengan tetangga kemudian 

memutuskan tinggal di dekat temannya  pengemis juga. Dampak 

psikis yang dialami subjek yaitu perasaan cemas, mudah 

menyerah, dan takut. Dampak fisik yang dialami oleh subjek 

yaitu tidak sanggup jika berjalan jauh dan gatal-gatal. 
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d. Analisis kasus  

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, 

ada beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi peneliti untuk 

melakukan analisis fenomena pengemis yang membawa anak. 

Menurut Mc. Crae dan Costa ( Feist&Feist, 2010, hal 135) ia setuju 

dengan Eysenck bahwa sifat dari kepribadian adalah bipolar dan 

mengikuti distribusi lonceng yaitu kebanyakan orang akan memiliki skor 

yang berada dekat dengan titik tengah dari setiap sifat dan hanya sedikit 

orang yang memiliki skor pada titik ekstrem . Pada subjek 2 mempunyai 

sifat dasarnya yaitu malas kemudian tidak teratur saling mempengaruhi 

malas seperti halnya subjek 2 subjek mengemis ketika subjek sudah tidak 

mempunyai uang lagi, kalau malas subjek mengemis. Kemudian malas 

mempengaruhi ceroboh  hal ini disebabkan karena subjek 2 subjek pernah 

lupa menitipkan anaknya dan pulang ke rumah. Malas dengan tidak 

mempunyai tujuan hidup saling mempengaruhi karena subjek 2 ini tidak 

memikirkan tujuan hidupnya dan membuat subjek 2 menjadi malas. 

Malas mempengaruhi cuek karena subjek 2 tidak memperdulikan 

omongan orang lain tentang dirinya.  

Subjek berasal dari keluarga yang harmonis. Subjek merasa dekat 

dengan sanak saudaranya. Orangtua subjek sudah tua tinggal didesa 

merawat anak subjek, setelah suami subjek meninggal dunia , subjek 

harus menjadi tulang punggung keluarganya dan membiayai anaknya 

sekolah. Menurut subjek, anak-anaknya harus tetap meneruskan sekolah 
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meski subjek harus mengemis. biografi objektif  (pengalaman hidup) 

dalam hidupnya. 

Subjek mempercayai bahwa mengemis lebih baik daripada mencuri. 

Tiap hari subjek mengemis dan mensisihkan uangnya untuk biaya 

anaknya sekolah di Purwodadi.  Subjek pulang ke Purwodadi jika sudah 

mengumpulkan uang dan dapat memberikan uang kepada orangtua dan 

anaknya. Keharusan subjek untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

dengan cara yang mudah dan cepat dengan mengemis. Orang tua subjek 

mengetahui subjek mengemis di kota, keterbatsan ekonomilah membuat 

subjek mengemis. 

. 
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Bagan 2. Fenomena Pengemis menggendong anak subjek 2 

PenyebabInternal : 

a. Subjekberasaldarikeluarga yang tidakpunya, 
orangtuasubjektani, 
subjekmenjaditulangpunggungkeluarganya 

b. Orangtuasubjeksudahtua, 
tidakmemungkinkanuntukbertanilagi, 
sehinggasubjekmenjaditulangpunggungkeluargadansubjekd
ekatdengankeluarganya. 

c. Subjekbersekolahhanyasampaikelas 4 SD 
d. Rendahnyapendidikan yang 

membuatsubjekketerbatasanlapanganpekerjaan 
e. Mentalsubjek  yangsudahterbiasadancuek. 
f. Kondisifisiksubjekmasihsehattetapikalauperjalananjauhsubj

eksudahcepatkelelahan. 
 

PenyebabEksternal: 

a. Lingkungansosialsubjeksebelum
nyatidakmenerimakeberadaans
ubjekdanseringnyasubjekdibicar
akansamatetangganyamembuat
subjekpindahketempatdekatde
ngantemansesamapengemis. 

b. Subjekpernahtertangkapolehsat
pol PP 

Fenomena pengemis menggendong anak 

MENGEMIS 

Tujuan Mengemis 

 

 

 
Mendapatkanuangden

ganmudah 

 
Menanggungbiayakelua

rgadananak 

MALAS 

CUEK 

TIDAK 

TERATUR 

TIDAK MEMPUNYAI 

TUJUAN HIDUP CEROBOH 
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 Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama      : N 

Jenis Kelamin    : Perempuan  

Usia saat wawancara  : 29 tahun 

Alamat     : Cipiring 

Lama Mengemis   : 8 tahun 

Pendidikan     : Tidak Sekolah 

Pekerjaan orangtua (Alm)  : TKW dan Buruh Pabrik 

b. Hasil Observasi  

Pada hari Minggu, 25 Oktober 2016 peneliti melakukan 

wawancara di pinggir jalan, tepatnya di emperan toko orang yang 

sedang tutup. Peneliti saat sedang melakukan pencarian subjek 

menemukan subjek yang tepat untuk sebagai subjek peneliti. 

Peneliti mulai melakukan pendekatan awal terhadap subjek untuk 

meminta ijin untuk diwawancarai pada saat itu subjek terlihat 

cemas dan ketakutan. Setelah peneliti memberikan penjelasan 

secara detail tujuan peneliti wawancara. Pada saat itu subjek 

memakai kaos yang kusam , dekil berwarna biru dan memakai 
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celana hitam . subjek memiliki postur tubuh yang tinggi, badan 

berisi, tidak terlalu gemuk, dan rambutnya ikal hitam dikuncir. 

Pada saat wawancara, subjek menjawab pertanyaan dengan 

santai dan tidak ada kecemasan. Pada saat wawancara peneliti 

memberikan minuman dan snack untuk subjek dan anak subjek. 

Subjek tinggal bersama dengan suaminya, rumah subjek berada 

di Cepiring, Waleri. Anak subjek yang berusia 2 tahun sering kali 

mengajak bicara subjek. Anak yang berusia 6 tahun hanya 

menunggu dan melihat  subjek saat di wawancarai. Subjek 

terlihat sangat santai sehingga menceritakan segala keluh kesah 

subjek, sebelum peneliti bertanya topik selanjutnya. Setelah 

berlangsung 1 jam lebih, anak subjek datang menghampiri subjek 

dan menanggis, anak subjek terasa ingin buang air besar. 

Kemudian peneliti mempersilahkan subjek untuk mengurusi 

anaknya dahulu setelah itu subjek kembali untuk melakukan 

wawacara kembali sampai selesai. 

Menurut pengamatan yang dillakukan oleh peneliti, subjek 

adalah orang yang sopan. Hal tersebut terlihat dari hal-hal yang 

dilakukan subjek dalam wawancara selalu memperhatikan. 

Subjek hanya terlihat bingung saat menjawab pertanyaan yang 
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tidak dimengerti oleh subjek. Subjek juga terlihat bingung saat 

ingin menjawab pertanyaan peneliti dengan bahasa jawa, karena 

subjek hanya fasih bahasa jawa. Hal tersebut terlihat saat subjek 

meminta ijin untuk menjawabnya memakai bahasa jawa. 

C. Hasil Wawancara subjek 3 

a) Masa Kecil 

Subjek dahulu tinggal bersama bapak, ibu, dan 

saudara-saudaranya di Kota Kendal. Subjek menganut agama 

islam sejak kecil. Keluarga subjek termasuk orang-orang 

yang cuek. Bapak dulu bekerja sebagai buruh dipabrik setelah 

bapak subjek di Phk, lalu bekerja sebagai tukang becak, yang 

pendapatannya tidak menentu dan tidak dapat mencukupi 

biaya sehari-hari keluarganya. Setelah itu ibu subjek 

memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke arab. Subjek 

kemudian dititipkan ke rumah bude subjek dari usia 

1tahunan. Kemudian subjek sejak usia 2 tahun sudah diajak 

oleh budenya meminta-minta. Sejak kecil subjek tinggal 

dengan budenya, subjek sempat sekolah saat T terus langsung 

masuk ke SD.  
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Ketika SD subjek sudah berangkat sendiri dan pulang 

sendiri, tidak ditunggu. Teman- teman subjek di sekolahan 

sukanya mengejek, memukul dan menendang karena subjek 

anak pengemis. Sehingga subjek tidak betah sekolah lagi dan 

tidak meneruskan sekolah lagi.  

b) Masa Remaja 

 Pada saat memasuki usia remaja, subjek mengaku bahwa 

selama ini dirinya tidak sempat merasakan apa yang 

dirasakan oleh anak lainnya, seperti bermain, belajar, dan 

sekolah. Subjek diajak bude mengemis saat usia 2 sampai 12 

tahun. Pekerjaan subjek jika dirumah mencari kayu, 

membawa batu, membawa kayu dan membawa batang pohon 

pisang. Subjek merasa disia-sia oleh budenya, karena 

pekerjaan yang harusnya orang dewasa atau laki-laki yang 

mengerjakan tetapi malah anak perempuan yang 

mengerjakan. 

  Saat diajak mengemis subjek memakai pakaian yang ala 

kadarnya, yang terkadang sangat tidak layak dipakai. Subjek 

merasa dirinya sudah baligh ( dewasa ) malu jika bajunya ada 

robek-robek sekali. Subjek meminta dibelikan baju tetapi 
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budenya tidak membelikannya agar dapat di kasihani oleh 

orang-orang kalau memakai baju compang-camping. 

 Subjek sempat kabur dari rumah budenya, pergi ke 

terminal Terboyo karena subjek sudah tidak sanggup dengan 

sikap budenya yang terus memaksa dan menyiksa. Orangtua 

subjek tidak mengetahui subjek kabur dari rumah budenya, 

karena subjek tidak ingin membebani siapa-siapa. Kemudian 

subjek bertemu dengan seseorang dan menawarkan 

pekerjaan. Subjek tergiur lalu ikut dengan laki-laki itu, 

kemudian subjek ternyata dikirim ke Malaysia untuk bekerja 

sebagai TKW disana. Sebelum ke Malaysia diberi pelatihan 

terlebih dahulu seperti mencuci, menggosok, dan merawat 

bayi selama 2,5 bulan. Sesampai di Malaysia, subjek 

mendapat majikan yang cukup baik, tetapi subjek merasa 

tidak betah dan ingin pulang.  

 Menurut subjek, orangtua subjek sudah mengetahui 

subjek kabur dari rumah budenya dan menguna-guna agar 

subjek pulang ke rumah. Pada akhirnya subjek meminta ijin 

kepada majikannya untuk pulang, karena kontrak subjek 2 

tahun kemudian majikannya tidak bersedia membayarkan 
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tiket pesawatnya, dan ditelephone kan ke agent terus dibawa 

ke agent. Setelah itu agent malah mencarikan majikan baru 

untuk subjek. Subjek pun langsung kabur dari agent, dengan 

melompat dari lantai 2.  

 Subjek berjalan sendiri dengan pakaian yang kumuh, 

subjekpun ditangkap oleh polisi yang menanggani 

gelandangan, di Malaysia pembantu atau gelandangan yang 

illegal akan dipenjarakan, masing-masing berbeda berapa 

lamanya di penjara. Subjek dipenjara sekitar 1,5 bulan, lalu di 

pulangkan ke asal dengan naik kapal, diturunkan di 

pelabuhan Belawan sesampainya subjek malah ke ciduk 

preman-preman dimasukan ke dalam bis antar kota selama 4 

hari 4 malam dari pelabuhan belawan ke Madura. Subjek 

diberi makan kalau subjek mencuci pakaian bos nya dan 

keluarganya, tetapi ada syaratnya orangtuanya suruh nebus 

2,2 juta waktu itu. Terus ditelephone ke orangtua subjek agar 

menebus subjek dan mengambilnya. Akhirnya setelah 2 hari 

kemudian subjek dijemput dan ditebus oleh orangtua subjek. 

 Subjek pulang ke rumahnya, karena dari kecil subjek tidak 

pernah merasakan tinggal dengan keluarganya sendiri. Ketika 
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itu subjek berumur 15 tahun. Dirumah subjek merasa bahwa 

kehadirannya dirumah tidak dianggap oleh saudara-

saudaranya, seperti orang asing.  

c) Masa Dewasa – Sekarang 

  Pada usia 16 tahun subjek kemudian bekerja kembali 

menjadi buruh pabrik garment pendapatannya Rp. 6000,00 –

Rp.15.000,00 perhari di cipiring. Pada saat itu subjek masih 

tinggal dengan orangtua subjek di Kendal. Pada saat di Arab 

Ibu subjek sakit parah dan dibawa pulang kerumah, dirawat 

dirumah sakit. Setelah satu bulan dirawat dirumah sakit, Ibu 

subjek meninggal dunia. Semenjak ibu subjek meninggal 

subjek merasa kehilangan sosok yang menjadi pelindung 

dikala subjek kesusahan. Subjek sangat dekat dengan ibunya 

saja.  

Saat di Rumah Sakit subjek berkenalan dengan laki-laki, 

yang sekarang menjadi suaminya. Laki-laki itu juga 

menunggu Kedua Orangtua nya di Rumah Sakit yang sama. 

Laki-laki itu menjual semua barang milik Orangtua nya, 

untuk biaya perawatan kedua orangtua  nya di Rumah Sakit. 
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Akhirnya kedua orangtuanya meninggal dunia, dan Laki-laki 

itu menjadi miskin. 

Subjek menikah dengan suaminya usia 19 tahun, 

semenjak menikah subjek tidak bekerja lagi. Suami subjek 

bekerja sebagai nelayan dulunya. Pendapatan sebagai nelayan 

tidak menentu, kadang dapat kadang tidak dan berangkat 

harus liat kondisi ombak. Setelah menikah subjek 

meninggalkan rumah dan tinggal dengan suami walaupun 

berpindah-pindah tempat. Subjek saat itu mempunyai anak 1, 

kemudian hamil lagi dan sekarang mempunyai 2 anak. 

Pendapatan suaminya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-

hari dan untuk anak sekolah. Akhirnya subjek menjual 

barang-barang yang subjek punya, seperti emas-emasan untuk 

menambahkan biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak 

pertamanya. 

Saat suami subjek sudah tidak bekerja lagi, subjek 

kembali lagi mengemis di jalanan. Subjek mengemis dari 

rumah ke rumah, dengan membawa anaknya yang kedua, saat 

itu usia 2 tahunan. Menurut subjek anaknya tidak bisa 
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ditinggal dirumah, karena suaminya tidak bisa mengurus anak 

kecil dan anaknya masih memerlukan ASI. Saat diajak 

mengemis, anak subjek tidak rewel kalau rewel pada saat 

lapar dan ngantuk saja. Hasil subjek mengemis perharinya 

tidak menentu, kisaran Rp. 150.000,00. Saat itu jalanan masih 

sepi, tidak banyak mengemis, jadi mudah mendapatkan uang. 

Subjek berangkat jam 7 pagi sampai jam 12 pulang sudah 

membawa uang Rp. 150.000,00 perhari. Uang hasil 

mengemis digunakan  untuk menambahkan biaya kebutuhan 

sehari-hari dan biaya anaknya sekolah. 

Subjek mengemis sejak tahun 2008 saat itu mempunyai 

anak pertama tetapi anaknya tidak dibawa mengemis. Subjek 

mulai membawa anak saat mengemis, saat mempunyai anak 

yang kedua. Anak pertama subjek disekolahkan dari TK 

sampai kelas 1 SD. Anak subjek berhenti sekolah karena 

sudah tidak ada biaya dan tidak dapat membayar uang 

pembangunan. Ketika itu subjek hamil anak ketiga, subjek 

masih mengemis dan membawa anak yang kedua, agar 

banyak yang mengasihani. 
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Suami subjek sering ganti-ganti pekerjaan, karena 

menurut subjek suami subjek tipe orang yang mudah bosan 

dan tidak ingin bekerja dengan oranglain. Subjek tidak setiap 

hari mengemis, subjek mengemis jika sudah benar-benar 

tidak mempunyai uang lagi. Rumah subjek yang jauh 

membuat subjek malas mengemis setiap hari. Subjek 

mengemis  di daerah Karang Ayu dan kadang muter ke 

kampung dari rumah ke rumah. Subjek mengemis lagi dengan 

membawa 2 orang anaknya berusia 2 tahun dan 6,5 tahun. 

Dahulu suami subjek sempat berjualan pakaian, sebet, dan 

baju anak di Johar. Awalnya suami subjek mengambil barang 

di oranglain dan menjualkannya sampai mengumpulkan 

modal dan bisa berjualan sendiri. Suami subjek bangkrut 

karena kesalahan suami subjek sendiri, saat berjualan suami 

subjek tidak teliti dan teledor saat pembeli sedang mengambil 

barang dan pembelinya kemudian pergi karena sistemnya 

mengutang jadi saat situasi ramai suami subjek kebingungan 

dan lupa mencatat.  
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Pada akhirnya suami subjek mempunyai utang 1jt dan 

yang membayar subjek. Subjek tidak menyukai sifat 

suaminya yang banyak pengennya dan tidak mempunyai 

tanggung jawab. Jika suami subjek meminta sesuatu tidak 

diberikan nantinya suami subjek marah-marah kadang sampai 

main tangan. Anak-anak subjek tidak ada yang dekat dengan 

bapaknya. Menurut subjek, suaminya seperti itu karena 

suaminya anak satu-satunya dan dari keluarga yang mampu 

tadinya. Menurut subjek suaminya tidak pernah merasa susah 

dan tidak pernah bekerja. 

d) Hubungan subjek dengan orangtua  

Hubungan subjek dengan bapaknya masih baik , tetapi sifat 

bapaknya yang cuek dan tidak peduli membuat subjek jarang 

pulang kerumah. Semenjak ibu subjek meninggal dunia, 

subjek merasa tidak dianggap keberadaannya saat 

dirumahnya. Subjek merasa bahwa dirinya seperti orang asing 

saat berada di rumahnya sendiri. 

e) Hubungan subjek dengan lingkungan 

Subjek berpindah-pindah tempat tinggal, membuat subjek 
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tidak begitu dekat dengan lingkungannya. Subjek juga tidak 

memikirkan omongan orang yang tau subjek mengemis. 

Menurut subjek, subjek hidup tidak meminta uang mereka 

dan tidak merepotkan mereka jadi subjek bersikap cuek dan 

tidak peduli omongan oranglain. 

f) Kegiatan Subjek  

Subjek setiap pagi subjek membersihkan rumah kemudian 

mengurus anak dirumah dan memasak itu saat subjek tidak 

mengemis. Saat subjek mengemis subjek bangun jam 7 pagi 

dan berangkat ke semarang jam 8 pagi memakai baju yang 

dekil, memakai topi, dan menggendong anak. Subjek naik 

bis dan turun di terminal mangang dan disambung naik BRT 

turun di Karangayu. Kemudian subjek meminta-minta 

sambil jalan kaki dengan membawa anak-anaknya. Kalau 

setengah hari saja sudah mendapatkan uang, subjek pulang 

lebih awal. Jika subjek belum mendapat uang, subjek 

biasanya tidak pulang seharian. 

g) Proses Timbulnya Masalah 

Sejak subjek tinggal dengan budenya, subjek sering 

dipukuli. Subjek sekolah hanya sampai kelas 1, karena 
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subjek merasa tidak nyaman dengan teman-temannya yang 

sering menghina dan memukul karena teman-temannya tau 

bahwa subjek mengemis. Bude subjek juga tidak peduli 

dengan subjek, malah mendukung subjek untuk tidak 

bersekolah. Menurut subjek , subjek tidak mendapatkan hak-

hak sebagai anak yang harusnya pada masa anak-anak itu 

bermain, belajar. Subjek merasa bahwa pekerjaan yang 

semestinya dilakukan oleh orang dewasa malah dikerjakan 

oleh anak kecil. 

Semenjak ibu subjek meninggal dunia, subjek 

kehilangan sosok pelindung baginya. Subjek merasa 

semenjak ibunya meninggal, subjek seperti orang asing di 

rumahnya sendiri. Akhirnya subjek pergi dan menikah 

dengan laki-laki yang tidak disukai oleh keluarganya. 

Keluarganya tidak suka karena laki-laki itu miskin dan tidak 

mempunyai pekerjaan yang tetap. Akhirnya subjek pun, 

tidak memperdulikan keluarganya karena bagi subjek, subjek 

juga tidak merasa dianggap. Setelah menikah, suaminya 

yang bekerja sebagai nelayan dan penghasilannya tidak 

menentu. Ibaratkan hari ini makan belum tentu besok makan. 
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Subjek mengemis lagi dengan membawa anaknya, karena 

anak-anaknya tidak dekat dengan suaminya. Subjek harus 

bekerja untuk mendapatkan uang tambahan untuk biaya 

sehari-hari dan keperluan suaminya. Suaminya jika meminta 

sesuatu tidak dituruti suaminya akan marah besar bahkan 

sampai memukul. 

h) Persepsi subjek terhadap masalahnya 

Subjek beranggapan kalau saat ini masalah yang dihadapinya 

karena subjek tidak mempunyai uang dan modal lagi. Subjek 

merasa bahwa subjek harus mengubah nasibnya dengan 

kemampuan yang subjek miliki. Subjek ingin 

mengembangkan potensi menyanyinya dan mengikuti lomba 

agar kelak menang dan merubah nasib keluarganya. 

i) Tujuan Hidup 

Subjek tidak memikirkan tujuan hidupnya, subjek hanya 

pasrah dan ikut arus. Hanya subjek ingin mengembangkan 

potensi menyanyinya jika ada kesempatan dilain waktu, dan 

membuat keluarganya senang. Berhenti menjadi pengemis. 
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j) Tujuan Mengemis 

Subjek ingin mendapatkan uang dengan mudah , cepat dan 

penghasilannya cukup banyak subjek memutuskan untuk 

mengemis dengan menggendong anaknya karena biasanya 

jika subjek tidak membawa anak, yang dia dapatkan lebih 

sedikit. Subjek pun membawa anaknya sendiri yang masih 

kecil karena anak subjek masih menyusui. 

k) Dampak Psikis, Fisik, dan Sosial 

Dampak sosial yang dialami subjek selama ini hinaan dari 

orang, sering disalahgunakan sama oranglain, jadi subjek 

ditawar di pinggir jalan dengan syarat diberi imbalan 

setelah orang itu memegang tubuh subjek, dituduh 

berhubungan dengan suami oranglain. Dampak psikis yang 

dialami subjek yaitu perasaan cemas dan deg-degan, 

mudah menyerah, dan ketakutan. Dampak fisik yang 

dialami oleh subjek yaitu tidak sanggup jika berjalan yang 

jauh-jauh lagi dan sakit-sakitan. 
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D. Analisis Kasus 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, ada 

beberapa keterangan yang menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan 

analisis fenomena pengemis yang membawa anak. 

Menurut MC. Crae dan Costa ( Feist&Feist, 2010, hal 139-140) 

“model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi 

dengannya, tidak membentuk suatu teori kepribadian.Sebuah teori 

mengorganisasikan isu dan fenomena – fenomena yang dapat dan harus 

dijelaskan”.  

Pada subjek 3 sifat dasarnya adalah malas kemudian tidak teratur 

dengan malas saling berpengaruh seperti halnya subjek 3 mengemis tidak 

setiap hari karena rumahnya jauh dengan kota tempat ia mengemis, 

membuat subjek malas berjalan jauh. Kemudian ceroboh mempengaruhi 

malas hal ini disebabkan karena subjek 3 pada waktu subjek berjualan lupa 

dan bingung saat ramai pembeli dan lupa mencatat hingga pembelinya 

belum membayar membuat subjek malas berjualan kembali. Malas 

mempengaruhi tidak mempunyai tujuan hidup karena subjek 3 ini tidak 

terlalu memikirkan tujuan hidupnya, subjek hanya ingin berhenti mengemis 

dan mewujudkan cita-cita subjek menjadi penyanyi. Cuek mempengaruhi 

malas karena subjek 3 tidak peduli dengan omongan orang-orang tentang 

dirinya menjadi pengemis, hal itu salah satu membuat subjek malas untuk 

mengemis setiap hari. 
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Subjek sudah diajak oleh budenya mengemis saat usia subjek 2 tahun. 

Subjek dititipkan ke bude karena ibu subjekekerja menjadi TKW di Arab. 

Subjek tidak bersekolah lagi, subjek hanya sempat bersekolah kelas 1 SD 

kemudian subjek tidak meneruskan lagi karena tidak nyaman dengan teman-

teman subjek. Subjek diajak mengemis sampai usia 10 tahunan kemudian 

subjek dirumah disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat seperti 

mengangkat batu, mengambil batu, mencari kayu dan membawa kayu. 

Subjek berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Ibunya meninggal 

dunia saat subjek usia 15 tahunan. Subjek hanya dekat dengan ibunya saja, 

bapaknya pemabuk dan bermain judi. Setelah ibunya meninggal, Subjek 

merasa dirumahnya tidak dianggap dan merasa seperti orang asing. 

Akhirnya subjek pergi dari rumah dan menikah dengan suaminya, suami 

subjek orang yang pemalas, dan tidak ingin bekerja keras. Suami subjek 

selalu berganti-ganti pekerjaan. Subjek kembali mengemis saat subjek masih 

mempunyai 1 anak dan sampai saat ini untuk menambahkan biaya 

kebutuhan sehari-hari dan keinginan suaminya. Keinginan suaminya harus 

dipenuhi, jika tidak suaminya akan marah bahkan sampai main tangan. 

Anak-anak subjek tidak ada yang dekat dengan suami subjek. Subjek 

tidak mempunyai banyak teman, subjek juga tidak pernah menceritakan 

curahan hatinya kepada suaminya. Subjek orang yang pendiam dan penutup. 

Semua kebutuhan subjek yang memenuhinya dan mencari uang untuk 

tambahan. Suaminya dan keluarganya mengetahui subjek mengemis, tetapi 

semua keluarganya dan suaminya tidak memperdulikan subjek.  
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PenyebabInternal : 

a. Waktu kecil subjek sudah diajak mengemis oleh 
budenya.  

b. Subjek sempat sekolah tetapi subjek tidak ingin 
meneruskan sekolah lagi karena takut dengan teman-
temannya yang selalu mengejek dan memukul subjek 

c. Tuntutansuamisubjek yang mengharuskan subjek, 
mengemis sehingga mendapatkan uang untuk 
memenuhi kebutuhan suaminya 

d. Ibu subjek telah meninggal dunia waktu subjek umur 
15 tahun, subjek dekat hanya dengan ibunya. 

e. Ayah subjek sukanya mabuk-mabukan dan judi. 
f. Subjek merasa tidak dianggap keberadaannya dirumah 

sama kakak-kakaknya 
g. Rendahnya kreativitas danpendidikan membuat subjek 

tidak tau lagi untuk bekerja lainnya. 

PenyebabEksternal : 

d. Subjek tidak memperdulikan 
omongan oranglain karena bagi 
subjek semua orang bebas 
berpendapat. 

e. Subjek tinggal di lingkungan desa 
pesisiran yang mayoritas orangnya 
cuek. 

f. Kondisi fisik subjek masih muda 
sehingga masih sehat dan segar, 
subjek masih berusia 29 tahun. 

g. Subjek tidak pernah tertanggkap 
Satpol PP. karena subjek sudah 
lama menjadi mengemis jadi tau 
sela-sela atau tempat-tempat yang 
tidakakan tertangkap satpol PP.  

Fenomena Pengemis menggendong anak 

Mengemis 

Tujuan Mengemis 
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