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kata kunci :
Abstraksi :
Berdasarkan permasalahan yang timbul, penelitian ini bertujuan untuk
mengangkat fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu
dan kurang beruntung, yaitu konsep diri anak jalanan yang mengalami
pelecehan seksual, terutama remaja perempuan serta mendeskripsikan berbagai
bentuk-bentuk atau pengalaman pelecehan seksual pada anak jalanan. Secara
umum kedua subjek pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan
oleh lawan jenis mereka, pengalaman-pengalaman tersebut dianggap subjek
sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap dirinya, namun demikian kedua
subjek cenderung memiliki konsep diri yang positif. Sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi dan bagaimana upaya pemecahan yang harus
dilakukan serta tujuan penelitian, karakteristik subjek dalam penelitian ini
adalah anak jalanan berusia antara 12 tahun sampai dengan 20 tahun yang
pernah mengalami pelecehan seksual. Dalam menyelesaikan penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mencoba
agar responden dapat dan mau menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan
dengan sebaik-baiknya, baik tentang berbagai keadaan sosial yang dialaminya
maupun pertanyaan yang berhubungan dengan individu yang mendiami
lingkungan tersebut. Khusus untuk penelitian ini, data yang dikumpulkan
diarahkan pada pengalaman atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu dalam
kehidupan anak jalanan perempuan. Fokus perhatian yang dilakukan dalam
penelitian ini dengan menekankan pada metode-metode tertentu yang penting
dalam perjalanan hidupnya (life event focus). Berbagai aspek dari konsep diri
dari anak jalanan yang mengalami perlakuan pelecehan seksual ini merupakan
hal yang perlu untuk digali dan diketahui secara khusus dan lebih jauh agar
mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konsep diri terutama bagi remaja
perempuan yang mengalami pelecehan seksual, yaitu remaja perempuan yang
baru saja atau remaja awal perempuan yang mengalami perubahan/transisi atau
sedang mengalami masa pubertasnya juga mendapatkan pengalaman pelecehan

seksual. Karena pada masa remaja inilah merupakan masa yang tepat untuk
berkembangnya suatut konsep diri yang sangat penting dalam menentukan
kepribadian, tingkah laku sosial serta masa depannya kelak. Beberapa saran
yang dapat diterapkan bagi para peneliti anak jalanan khususnya anak jalanan
yang pernah mendapatkan pengalaman pelecehan seksual, kepada para subjek
diharapkan dapat memperbaiki beberapa hal mengenai konsep diri negatif yang
masih terdapat pada diri para subjek. Seperti jangan terlalu berorientasi terhadap
penilaian yang diberikan oleh orang lain melalui pujian-pujian yang mereka
terima, serta dapat menciptakan kehangatan dan keakraban dengan orang lain.
Untuk penelitian selanjutnya dari segi pemilihan subjek, peneliti menyarankan
untuk mencoba meneliti kelompok anak jalanan lainnya. Seperti anak jalanan
perempuan dan laki-laki, agar hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil
penelitian ini. Sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai konsep diri anak jalanan yang mengalami pelecehan seksual.

