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PERILAKU NGELEM PADA ANAK JALANAN 

(Studi Anak Jalanan di Jalan D.I Pandjaitan Km. IX, Kota Tanjungpinang)  

 

A. LATAR BELAKANG 

Anak adalah aset generasi mendatang yang sangat berharga. Bisa 

dikatakan bahwa baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-

tangan pengembannya. Dalam hal ini di tangan anaklah tergenggam masa depan 

bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara serta 

disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.  

Berdasarkan data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 

pada 2013, sekitar 83 anak-anak di Kota Tanjungpinang berada di Jalanan. Jumlah 

anak-anak jalanan tersebut tersebar di berbagai titik jalan maupun persimpangan 

Kota Tanjungpinang, seperti Jalan D.I Panjaitan, Anjung Cahaya, Jalan Ahmad 

Yani, Jalan Hangtuah, di Mesjid Raya, dan Simpang Pamedan (Sumber: Rumah 

Singgah Tepak Sirih Kota Tanjungpinang tahun 2013). Anak jalanan tersebut 

melakukan pekerjaan di sektor informal, ada yang bekerja sebagai pedagang 

asongan, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, 

mengamen di perempatan lampu merah, dan tidak jarang pula ada anak-anak 

jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan berbau kriminal seperti mengompas, 

mencuri, bahkan menjadi bagian dari komplotan perampok.  
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Faktor yang menyebabkan anak jalanan terjerumus dalam kehidupan di 

jalanan, seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidak 

harmonisan rumah tangga orangtua dan masalah khusus yang menyangkut 

hubungan anak dengan orangtua. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga 

ikut mnentukan keputusan untuk hidup di jalan. Padahal tak dapat dipungkiri 

bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa untuk masa mendatang. Maka 

tidak jarang anak jalanan cenderung untuk terjerumus dalam tindakan 

menyimpang. Salah satu perilaku yang popular menyimpang adalah “ngelem”, 

yang secara harafiah berarti menghirup lem. 

Adapun lem yang digunakan oleh anak-anak jalanan untuk melakukan 

aktifitas ngelem tersebut adalah lem plastik, lem perabotan atau lem alat rumah 

tangga. Umumnya efek akut bahan ini serupa dengan inhalasi ether atau mitrous 

oxyda (obat anastesi/bius umum) yang berupa euphoria ringan, mabuk, pusing 

kepala tapi masih dapat mengontrol pendapatnya. Sesudah itu ia akan merasa 

bahwa dirinya tenang, namun pada akhirnya tidak jarang melakukan tindakan 

anti-sosial dan tindakan impulsif dan agressif. 

Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa ngelem merupakan suatu masalah 

yang sangat serius karena tidak hanya dapat berakibat buruk bagi kesehatan, tetapi 

juga menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan anak-anak jalanan yang 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas, khususnya di Kota Tanjungpinang. 

Maka dari itu perumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan yang di 

ambil peneliti adalah “Mengapa anak jalanan melakukan perilaku ngelem?” 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji masalah anak jalanan yang 



 

3 
 

terlibat dalam perilaku ngelem serta menjawab penyebab munculnya kebiasaan 

perilaku ngelem tersebut pada anak jalanan di Jalan D.I Panjaitan Komp. Bintan 

Center Kecamatan Tanjungpinang Timur.  

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Jalan D.I 

Panjaitan Komp. Bintan Center. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut di 

karenakan di komplek Bintan Center merupakan tempat para anak jalanan sering 

mencari uang, baik sebagai pengamen, penjual koran, menyemir sepatu dan 

terdapat sebuah bangunan atau aula berupa ruangan yang dijadikan sebagai tempat 

berkumpulnya anak-anak jalanan untuk menghirup lem dan dijadikan sebagai 

tempat tinggal. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian 

ini adalah enam orang anak jalanan yang melakukan kebiasaan ngelem yang 

berusia 18 tahun ke bawah yang melakukan aktivitas di Komplek Bintan Center. 

Dalam menganalisis data, maka yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 

 

B. KERANGKA TEORI 

1. Sosialisasi  

Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia 

dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarkat (Ihromi, 

1999:30). Bagi Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-

peranan yang ada dalam masyarakat yaitu dengan sosialisasi. Self  juga 

mengalami perkembangan melalui proses sosialisasi. Sosialisasi dilihat sebagai 
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proses dimana individu mempelajari hal-hal yang ada didalam masyarakat (Raho, 

2007:107). Ada tiga tahap dalam proses sosialisasi, dalam tahapan pertamanya 

yaitu tahap bermain atau meniru (play stage), tahap ini ditandai dengan semakin 

sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Pada tahap ini seorang anak mulai belajar mengambil peran orang yang 

berada disekitarnya. Tahap kedua, permainan atau siap bertindak (game stage), 

anak belajar sesuatu yang melibatkan orang banyak dan impersonal yaitu aturan-

aturan dan norma-norma. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan 

digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh 

kesadaran.  

Pada tahap ketiga sosialisasi, seseorang dianggap telah mampu mengambil 

peranan-peranan yang dijalankan oleh orang lain dalam masyarakat dan mampu 

mengambil peranan generalized other atau penerimaan norma kolektif. 

Penerimaan norma kolektif menurut Mead merupakan harapan-harapan, 

kebiasaan-kebiasaan, standar-standar umum dalam masyarakat. Berdasarkan 

jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu: sosialisasi primer (dalam keluarga) 

dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Agen sosialisasi adalah pihak-pihak 

yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang 

utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan 

sekolah.  
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2. Anak Jalanan  

Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga anak mandiri, 

sesungguhnya adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari 

perlakuan kasih sayang. Secara garis besar anak jalanan terbagi atas tiga kategori, 

yaitu (Bagong, 2010: 186) : 

1. Children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di 

jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok 

anak jalanan dalam kategori ini, yaitu: 

a. Anak-anak jalanan yang masih tinggal bersama orangtuanya dan 

senantiasa pulang ke rumah setiap hari. 

b. Anak-anak yang tinggal di jalanan namun masih mempertahankan 

hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun 

dengan jadwal yang tidak rutin. 

2. Children of the street, yaitu anak-anak yang menghabiskan seluruh atau 

sebagian besar waktunya di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi dan 

ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.  

3. Children from families of the street yaitu anak yang keluarganya memang di 

jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari 

keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. 
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C. PEMBAHASAN

 

1. Status Anak Jalanan D.I Pandjaitan yang Melakukan Perilaku Ngelem 

Anak jalanan yang menjadi informan berjumlah 6 (enam) orang. Keenam 

anak jalanan tersebut, berjenis kelamin laki-laki, melakukan pekerjaan mengamen 

dan memiliki kebiasaan ngelem. Untuk lebih jelasnya, data tentang informan 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.  

Tabel IV.1 Data Anak Jalanan Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 

Pendidikan Terakhir, Asal, dan Status di Jalanan. 

N

o 

Nama 

samara 

Usia Jenis 

kelamin 

Pekerjaan Pendidikan 

terakhir 

Asal Status di 

jalan 

1 Ucok  18 Laki-laki Ngamen 1 SMP Medan Children of 

the street 

2 Gilber 16 Laki-laki Ngamen 5 SD Kijang Children on 

the street 

3 Salmah 15 Laki-laki Ngamen 5 SD Tanjung

pinang 

Children of 

the street 

4 Dodi 16 Laki-laki Ngamen 1 SD Tanjung

pinang 

Children of 

the street 

5 Sudin 14 Laki-laki Ngamen 6 SD Tanjung

pinang 

Children on 

the street 

6 Adi 17 Laki-laki Ngamen 4 SD Aceh Children on 

the street 

Sumber: Data Hasil Penelitian, tahun 2013  

Dari 6 (enam) anak jalanan yang diteliti, 3 (tiga) diantaranya merupakan 

kategori anak jalanan children on the street karena masih mempertahankan 

hubungan dengan keluarga mereka. Selain itu, yakni 3 (tiga) anak jalan lainnya 

termasuk children of the street karena lari dari rumah keluarga dan memilih 

tinggal di jalanan.  

 

 

 

 

 



 

7 
 

2. Sosialisasi dalam Pembentukan Perilaku Ngelem 

a. Tahap Bermain atau Meniru (Play Stage) 

Dari keenam anak jalanan, empat diantaranya terpengaruh melakukan 

perilaku ngelem dikarenakan oleh lingkungan atau teman sepermainannya. Hal ini 

yang menyebabkan anak-anak menjadi tidak betah di rumah, merasa kurang 

diperhatikan, merasa dikecewakan, dan merasa tidak berarti sehingga mereka 

mencari apa yang tidak ada di rumah, seperti mencari keluarga baru, mencari 

kesenangan untuk menghilangkan kesedihannya, dan mencari orang yang lebih 

peduli dengan dirinya untuk mengekspresikan diri sendiri serta mengikuti cara 

hidup anak jalanan. Mereka melakukan perilaku ngelem sebagai proses sosialisasi 

yang mereka peroleh dari anak-anak jalanan lainnya yang menjadi kelompok baru 

mereka Teman/teman sebaya merupakan agen sosialisasi utama karena seorang 

anak belajar berinteraksi dengan orang-orang yang sebaya dengan dirinya. Pada 

tahap ini anak mempelajari aturan-aturan yang mengatur orang-orang yang 

kedudukannya sejajar. Dalam kelompok teman sepermainan, anak mulai 

mempelajari nilai-nilai keadilan. Semakin meningkat umur anak, semakin penting 

pula pengaruh kelompok teman sepermainan. Kadang-kadang dapat  terjadi 

konflik antara norma yang didapatkan dari keluarga dengan norma yang 

diterimanya dalam pergaulan dengan teman sepermainan. Tahap ini ditandai 

dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini seorang anak mulai belajar 

mengambil peran orang yang berada disekitarnya. Semakin banyak mengambil 

peran dari individu lain, maka self semakin berkembang dengan baik. Ngelem 
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pada umumnya diajarkan oleh anak-anak jalanan yang telah lebih dahulu tinggal 

di jalanan. Mereka menjadikan lem sebagai salah satu kebiasaan yang 

menyenangkan dan kemudian mengajak anak-anak jalanan lainnya yang baru 

turun ke jalanan untuk ikut merasakannya.  

Perilaku ngelem juga ditimbulkan oleh karena anak-anak jalanan tidak ingin 

dirinya berbeda dengan gaya hidup anak jalanan lainnya. Ada semacam 

kebanggaan tersendiri bisa melakukan hal yang sama seperti teman sebayanya. 

Hal ini mengakibatkan mereka terbiasa hidup tanpa aturan, berbicara kotor, dan 

berkelahi semaunya. Mereka akan mencari komunitas yang membuat mereka 

dapat merasa dihargai meskipun penghargaan tersebut bersifat kabur. Secara 

langsung maupun tidak langsung, mereka telah melakukan proses belajar yang 

salah dari interaksinya dengan lingkungannya. Mereka menyalahgunakan kondisi 

yang ada sehingga menimbulkan perilaku negatif yang tidak hanya merugikan 

masyarakat tetapi juga dirinya sendiri.  

 

b. Siap Bertindak (Game Stage) 

Pada tahap ini, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan 

digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh 

kesadaran. Pengaruh teman sebaya menimbulkan rasa keingintahuan untuk 

mencoba. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak jalanan menghirup lem dari 

ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak 

jalanan ketagihan hingga akhirnya sulit meninggalkan perilaku ngelem. Hal ini 

tidak terlepas dari pengaruh rasa pening yang dialami jika tidak kembali ngelem. 

Ketagihan mengakibatkan anak jalanan sulit untuk meninggalkan kebiasaan 
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menghirup aroma lem dan mendorong anak jalanan menjadikan ngelem sebagai 

sesuatu kebiasaan yang menyenangkan karena dapat membuat mereka tenang 

sesaat setelah mereka menghirup aroma lem tersebut.  

Pemakaian lem secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan 

fisik maupun psikologis. Selain itu, resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan 

pada sistem saraf dan organ-organ penting lainnya, seperti jantung, paru-paru, dan 

hati. Kebiasaan ngelem juga dapat menyebabkan kematian mendadak. Kebiasaan 

ngelem bukan hanya menimbulkan bahaya kesehatan diri anak tetapi juga masa 

depan anak jalanan. Mereka akan bertumbuh menjadi bagian dalam masyarakat 

yang memiliki sumber daya manusia yang rendah, sehingga menimbulkan 

kemiskinan diberbagai bidang, termasuk di dalamnya kemiskinan moral yang 

mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial secara 

keseluruhan. Untuk menghindari hal tersebut, anak harus mendapatkan perhatian 

dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya serta pendidikan agama yang 

cukup sehingga anak dapat menilai apa yang baik yang dapat dilakukan dan apa 

yang buruk untuk dihindari dan tidak dilakukan.  

 

c. Penerimaan Norma Kolektif (Generalized Other). 

Penerimaan norma kolektif menurut Mead merupakan harapan-harapan, 

kebiasaan-kebiasaan, standar-standar umum dalam masyarakat. Dalam tahap ini 

anak-anak mengarahkan tingkah lakunya berdasarkan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Oleh karena kehidupuan masyarakat mempunyai semacam 

aturan berupa nilai-nilai dan norma-norma sosial, maka agar individu dapat 
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terintegrasi dengan baik maka individu itu perlu mengerti, memahami dan 

selanjutnya menggunakan nilai dan norma sosial tersebut sebagai pedoman 

perilakunya dalam kehidupan sosial. 

Untuk dapat mengerti dan memahami nilai dan norma tersebut, individu 

perlu mempelajarinya, sehingga proses sosialisasi seringkali juga disebut dengan 

proses belajar untuk hidup bermasyarakat (Soetomo, 2008:168-169). Berdasarkan 

pandangan sosialisasi tersebut, perilaku individu akan diidentifikasi sebagai 

masalah sosial apabila dia tidak berhasil melewati proses belajar. Akibat 

ketidakberhasilan proses belajar sosial atau kesalahan dalam memilih lingkungan 

interaksi sosialnya, anak dapat berperilaku devian. Kesalahan individu dapat 

berupa ketidakmampuan untuk menjalankan peranan dan dapat pula berupa 

penyalahgunaan peranan yang dimiliki sehingga tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Halusinasi yang ditimbulkan dari perilaku ngelem anak-anak jalanan telah 

mengganggu susunan saraf pusat mereka sehingga mereka seringkali bertindak 

radikal terhadap orang lain. Hal ini mengakibatkan perilaku meyimpang tersebut 

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Akibat efek 

ketergantungan terhadap lem (ketagihan lem), mereka dapat melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan norma-norma di masyarakat, seperti berkelahi dengan 

anak-anak jalanan yang merupakan teman-teman mereka, berbicara kotor satu 

dengan lainya, melakukan tindak kriminalitas (mencuri), mengganggu ketertiban 

umum dan bersikap kasar kepada masyarakat yang mereka anggap mengganggu 

keinginan mereka untuk ngelem.  
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Perilaku masyarakat yang bersifat tidak menyenangkan, seperti memarahi, 

memukul hingga mencaci terhadap perilaku ngelem anak jalanan tidak dapat 

menghentikan keinginan anak jalanan untuk menghirup lem. Justru sebaliknya, 

menimbulkan kebencian terhadap masyarakat karena anak jalanan menganggap 

masyarakat hanya memandang sebelah mata dan tidak peduli terhadap kebutuhan 

anak jalanan. 

 

2.1 Agen Sosialisasi Anak Jalanan yang Melakukan Perilaku Ngelem 

 

 Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan 

sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok 

bermain, lembaga pendidikan sekolah, dan masyarakat. Pesan-pesan yang 

disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama 

lain.  

 

1.  Keluarga  

Keluarga merupakan tempat pertama terjadinya sosialisasi yang membentuk 

pribadi seorang anak. Di dalam keluarga seorang anak mengenal cinta, kasih 

sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan. Peranan 

keluarga sangat penting bagi tumbuh dan kembang jiwa anak, pembentukan watak 

dan menjadi unit sosial terkecil yang menjadi pondasi utama bagi perkembangan 

anak (Su’adah, 2005:151). 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga anak memilih tinggal di 

jalananan dan melakukan perilaku ngelem, yaitu masalah ekonomi keluarga atau 

tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua (Broken Home), 
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dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua. Kombinasi dari 

faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau 

hidup mandiri di jalanan dan melakukan aktivitas ngelem karena mereka bisa 

merasakan ketenangan dan melupakan beban pikiran mereka walaupun hanya 

untuk sesaat. Kadangkala pengaruh teman juga ikut menentukan keputusan hidup 

di jalanan dan melakukan perilaku ngelem. 

a. Masalah Ekonomi Keluarga atau Tekanan Kemiskinan 

Masalah ekonomi menjadi faktor yang dominan seorang anak pergi ke 

jalanan. Dari keenam informan yang diteliti, keenam informan berasal dari anak 

yang keluarganya memiliki masalah ekonomi dan masalah ekonomi juga 

mempengaruhi orangtua atau keluarga untuk membiarkan anak bekerja di jalanan. 

Keinginan untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara membantu 

orangtua mereka bekerja walaupun apa yang mereka lakukan kadang berdampak 

buruk bagi masa depan mereka. Hal ini akan mengakibatkan anak-anak jalanan 

terbiasa hidup tanpa aturan di jalanan dikarenakan mereka tidak mendapatkan 

pendidikan yang benar tentang aturan ataupun norma di dalam masyarakat.  

 

b. Rumah Tangga Berantakan (Broken Home) 

Masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. 

Berkumpulnya dan membicarakan permasalahan keluarga dengan anggota 

keluarga yang lain merupakan hal yang sebaiknya dilakukan setiap keluarga. 

Karena selain mengajarkan proses demokrasi dalam keluarga, hal ini juga akan 

mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. 

Dalam kehidupan berumah tangga, terjadi kesalahpahaman antar suami dan istri 
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merupakan hal yang biasa terjadi tetapi perlu diperhatikan adalah ketika dari 

kesalah pahaman tersebut berujung dengan pertengkaran yang terjadi dihadapan 

anggota keluarga yang lain atau anak. Hal ini akan berdampak buruk bagi anak 

jika melihat orangtuanya bertengkar. 

Rumah tangga yang berantakan dapat mempengaruhi anak menjadi tertekan, 

emosi dan merasa terluka, kemudian muncullah konflik batin dan kegalauan jiwa 

sehingga anak menjadi tidak betah tinggal di rumah. Sikap buruk orangtua dapat 

memberikan pengaruh negatif pada anak. Untuk melupakan luka batin dan 

penderitaannya maka anak melampiaskan kemarahannya dengan cara menjadi 

anak nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal aturan dalam masyarakat 

yaitu tinggal di jalanan serta mengikuti salah satu hidup anak jalanan dengan cara 

ngelem. 

 

c. Masalah Khusus Menyangkut Hubungan Anak dengan Orangtua 

Selain kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, seseorang anak juga 

membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya. Ada orangtua 

yang tidak dapat melakukan tanggungjawab sebagai orangtua. Anak dianggap 

sebagai beban dalam kehidupan mereka, hal inilah yang menyebabkan seorang 

anak mencari tempat dimana ia bisa diperhatikan dan kadang tempat itu ada di 

jalanan. Kurangnya mendapatkan kasih sayang sehingga menyebabkan anak 

menjadi tidak terkendali, frustasi, dan membuat perkembangan jiwa anak menjadi 

terlambat. Anak-anak akan menanam kebencian pada orangtua untuk mengobati 

kekecewaan batinnya sehingga dengan keadaan ini akan menyebabkan anak-anak 

mencari suatu ketenangan dan mencari tempat yang membuat dirinya dihargai 
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yaitu dengan menghisap lem sebagai pelarian dan bergaul dengan anak jalanan 

yang merasa memiliki perasaan senasib dengan dirinya. 

 

2. Lingkungan Sekitar atau Teman Sebaya 

Teman/teman sebaya merupakan agen sosialisasi utama karena seorang anak 

belajar berinteraksi dengan orang-orang yang sebaya dengan dirinya. Lingkungan 

sekitar tidak selalu berpengaruh baik bagi perkembangan anak. Lingkungan juga 

dihuni oleh orang-orang yang memiliki perilaku negatif dan anti-sosial yang 

bersifat menyimpang. Hal tersebut dapat menimbulkan reaksi emosional buruk 

bagi anak-anak yang labil jiwanya sehingga anak menjadi mudah terpengaruh oleh 

pola tindakan menyimpang. Demikian pula halnya dengan anak-anak jalanan yang 

tinggal diantara anak-anak lainnya yang memiliki perilaku menyimpang.  

Kurangnya perhatian mengakibatkan anak menjadi pergi ke jalanan untuk 

mengekspresikan diri sendiri serta mengikuti cara hidup anak jalanan. Mereka 

melakukan perilaku ngelem sebagai proses sosialisasi yang mereka peroleh dari 

anak-anak jalanan lainnya yang menjadi kelompok baru mereka. Pengaruh dari 

teman akibat lingkungan pergaulannya yang kurang sehat, dimana banyak teman 

sepergaulan yang melakukan perilaku ngelem agar tidak diasingkan dari 

lingkungan pergaulannya, ia mulai terpengaruh untuk mengkonsumsi atau 

menghirup lem. Untuk menghindari hal tersebut, anak harus mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang yang dari orang-orang terdekatnya serta pendidikan 

agama yang cukup sehingga anak dapat menilai apa yang baik yang dapat 

dilakukan dan apa yang buruk untuk dihindari dan tidak dilakukan.  

 



 

15 
 

3.    Fungsi Sekolah Tidak Berjalan dengan Baik 

Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga 

bagi anak. Sekolah adalah tempat anak-anak berinteraksi dengan teman-teman 

yang lain, yang secara tidak langsung membawa pengaruh yang baik atau pun 

buruk pada anak di sekitar lingkungannya. Anak-anak yang memasuki sekolah 

tidak semuanya yang berwatak baik. Pada sisi lain, anak-anak yang masuk 

sekolah, ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan 

anak dalam belajar yang kerap kali mempengaruhi anak lainnya.  

Adanya pendidik yang marah kepada anak didiknya yang tidak jarang 

mengakibatkan anak tertekan, sikap pendidik yang tidak adil, hukuman atau 

sanksi-sanksi yang kurang menunjang pendidikan, ancaman dan terjadinya 

disharmonisasi antara pendidik dan anak didik juga mempengaruhi perilaku anak. 

Pada saat anak ingin diperhatikan di rumah tapi tidak ada keluarga yang 

memperhatikan dan pada saat sekolah diharapkan menjadi tempat yang 

menyenangkan ternyata menjadi tempat yang menakutkan bagi anak. Tidak ada 

tempat bagi si anak untuk mencurahkan isi hatinya sehingga anak masuk kedalam 

komunitas anak-anak yang memiliki masalah seperti dirinya dan agar di akui 

mereka membentuk dirinya menjadi sebuah kelompok dengan tinggal di jalanan. 

Anak mulai suka bolos sekolah dan menjadi menyukai hidup bebas tanpa aturan. 

4. Masyarakat 

Kehidupan masyarakat mempunyai semacam aturan berupa nilai-nilai dan 

norma-norma sosial, maka agar individu dapat terintegrasi dengan baik maka 

individu itu perlu mengerti, memahami dan selanjutnya menggunakan nilai dan 
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norma sosial tersebut sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sosial. 

Akibat ketidakberhasilan proses belajar sosial atau kesalahan dalam memilih 

lingkungan interaksi sosialnya, anak dapat berperilaku devian. Kesalahan individu 

dapat berupa ketidakmampuan untuk menjalankan peranan dan dapat pula berupa 

penyalahgunaan peranan yang dimiliki sehingga tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Mereka dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma di 

masyarakat, seperti berkelahi dengan anak-anak jalanan yang merupakan teman-

teman mereka, berbicara kotor satu dengan lainya, melakukan tindak kriminalitas 

(mencuri), mengganggu ketertiban umum dan bersikap kasar kepada masyarakat 

yang mereka anggap mengganggu keinginan mereka untuk ngelem. 

 Perilaku masyarakat yang bersifat tidak menyenangkan, seperti memarahi, 

memukul hingga mencaci terhadap perilaku ngelem anak jalanan tidak dapat 

menghentikan keinginan anak jalanan untuk menghirup lem. Justru sebaliknya, 

menimbulkan kebencian terhadap masyarakat karena anak jalanan menganggap 

masyarakat hanya memandang sebelah mata dan tidak peduli terhadap kebutuhan 

anak jalanan. 

Dari 6 (enam) anak jalanan yang menjadi informan penelitian, 4 (empat) 

orang anak jalanan yaitu Ucok, Sudin, Dodi, dan Adi memberikan jawaban awal 

dari keterlibatan mereka melakukan perilaku ngelem karena pengaruh teman 

sebaya, sedangkan 2 (dua) anak jalanan lainnya yaitu Gilber dan Salmah karena 

pengaruh permasalahan dalam keluarga.  
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2.2 Lingkungan Sosial Anak Jalanan yang Melakukan Perilaku Ngelem 

Pada saat siang hari hingga malam hari mereka melakukan aktifitas ekonomi 

yang menghasilkan uang sebagai pengamen. Anak-anak jalanan di jalan D.I 

Pandjaitan memiliki kebiasaan ngelem setelah selesai bekerja, hal ini di 

maksudkan agar mereka bisa meraskan ketenangan, kesenangan dan untuk 

menghilangkan kepenatan serta menghilangkan beban pikiran mereka walaupun 

hanya tuk sesaat. Untuk makan dan membeli lem, mereka juga sering berbagi 

uang atau mengumpulkan uang secara bersama (ceka-ceka) sehingga mereka 

dapat makan dan menghirup lem bersama-sama untuk lebih menghemat biaya. 

Bahkan dari salah satu anak jalanan mengaku bahwa mereka lebih mementingkan 

untuk membeli lem dari pada buat makan mereka sehari-hari dengan alasan bahwa 

dengan mereka melakukan lem dengan sendirinya rasa lapar tersebut hilang.  

Mereka memiliki kebiasaan jarang mandi karena di bangunan tersebut tidak 

ada kamar mandi dan mereka juga malas mandi. Sehabis bangun tidur, mereka 

hanya terbiasa mencuci muka saja sehingga tubuh mereka terlihat sangat kotor dan 

gigi mereka terlihat kuning 

Kenakalan anak-anak merupakan hal yang lumrah, mereka bertengkar, 

berkelahi namun pada akhirnya mereka akan bermain secara semula tanpa ada 

rasa canggung lagi. Hubungan antar-sesama anak jalanan terjalin tidak harmonis. 

Walaupun mereka sudah sering bermain dan tidur bersama di dalam satu ruangan, 

mereka tidak jarang saling memukul karena perselisihan baik masalah perkataan 

maupun sikap satu sama lain. Mereka juga terbiasa melakukan perilaku 

menyimpang lainnya seperti mengucap kata-kata kotor satu dengan yang lainnya. 
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Bagi mereka hal-hal seperti itu sulit untuk dihindarkan karena telah menjadi 

kebiasaan. Di sisi lain, mereka memiliki semacam solidaritas dalam interaksi 

mereka. Mereka menyadari hal ini karena merasa adanya persamaan nasib sebagai 

anak-anak jalanan dengan banyak keterbatasan terutama dalam hal 

mempertahankan hidup.  

 

D. PENUTUP   

1. Kesimpulan  

Pengaruh masalah keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar yang 

mengakibatkan anak tinggal di jalanan dan mudah terpengaruh untuk melakukan 

perilaku menyimpang seperti ngelem akibat dari terjadinya agen sosialisasi yang 

tidak berjalan dengan semestinya yaitu, permasalahan keluarga seperti broken 

home, masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orangtua hingga 

permasalahan ekonomi. 

Perilaku ngelem merupakan salah satu tindakan yang dijadikan anak 

jalanan sebagai pelarian untuk dapat menikmati hidup. Dengan cara melakukan 

hal tersebut, mereka dapat menikmati halusinasi yang membuat mereka dapat 

merasakan tidak adanya persoalan hidup meskipun hanya sesaat. Mereka biasanya 

melakukan prilaku ngelem secara bersama-sama dengan teman sebaya mereka, 

sesama anak jalanan. Hal ini menimbulkan kebanggaan tersendiri di kalangan 

anak jalanan karena mereka tidak merasa sendiri. Ada beberapa faktor anak 

jalanan melakukan perilaku ngelem, seperti ngelem dapat memberikan rasa 

tenang, terpengaruh teman sebaya dan keingintahuan untuk mencoba, rasa 

ketergantungan terhadap lem (ketagihan), serta perilaku ngelem yang dianggap 



 

19 
 

sebagai bentuk kebiasaan yang menyenangkan di kalangan anak jalanan. 

Tahap meniru atau bermain diawali dengan anak-anak jalanan tidak ingin 

dirinya berbeda dengan gaya hidup anak jalanan lainnya, salah satunya dengan 

melakukan perilaku ngelem. Ada semacam kebanggaan tersendiri bisa melakukan 

hal yang sama seperti teman sebayanya. Dan pada tahap selanjutnya adalah tahap 

siap bertindak, hal ini akan menjadi kebiasaan sehingga menimbulkan 

ketergantungan dan menyebabkan anak jalanan ketagihan hingga akhirnya sulit 

meninggalkan perilaku ngelem tersebut. Pada akhirnya, akibat efek dari 

ketergantungan terhadap lem (ketagihan lem), mereka dapat melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat (generalized other). 

 

5.2 Saran  

Saran yang yang dapat disumbangkan dari penelitian ini yaitu:  

1. Orangtua dan keluarga merupakan agen pertama yang menjadi pengaruh 

sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Ketidakharmonisan dalam 

keluarga, baik antara ayah dan ibu, maupun antara orang tua dan anak dapat 

menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan orang-orang yang menjadi 

anggota keluarga tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan nilai dan fungsi keluarga, maka orang tua dan keluarga 

hendaknya melakukan tugasnya secara benar baik dalam hak asuh atau 

perhatian hingga dalam hal pemberian kasih sayang kepada anak. Anak 

hendaknya mendapat pendidikan baik di bidang agama, sosial maupun 

bidang lainnya.  
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2. Dalam menangani permasalahan anak jalanan, termasuk perilaku 

menyimpang seperti ngelem, bukanlah hal yang mudah. Selama ini, 

berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah, 

organisasi profesi dan sosial maupun orang per orang telah dilakukan untuk 

merubah kehidupan anak jalanan untuk menjadi lebih baik.  

3. Selama ini, upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak-anak jalanan 

biasanya adalah dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan, 

memasukkannya ke berbagai rumah singgah, tempat-tempat pelatihan, 

maupun dengan cara menangkap mereka dan memenjarakan mereka. 

Namun, banyak bukti menunjukkan, model penanganan seperti ini, belum 

mampu menyelesaikan permasalahan anak-anak jalanan secara tuntas 

apalagi khususnya perilaku ngelem yang mereka dapat lakukan dimana 

saja. Untuk menangani permasalahan anak jalanan hingga ke akar-akarnya, 

yang dibutuhkan bukan program bantuan atau paket-paket program yang 

dijatuhkan dari pusat. Sikap memberikan santunan dan bantuan dengan cara 

memperlakukan anak-anak jalanan sebagai objek amal yang sifatnya 

temporer, hanya akan melahirkan ketergantungan dari anak jalanan 

terhadap belas kasihan para penderma. Hal tersebut juga akan 

mengakibatkan hilangnya keberdayaan anak-anak jalanan.  

4.  Memberikan perlindungan sosial melalui advokasi, mencegah anak jalanan 

agar tidak menjadi korban eksploitasi dan ancaman kekerasan, melakukan 

upaya pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan 

peraturan atau hukum yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai dengan 
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kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar 

lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya adalah upaya-upaya 

yang sebaiknya menjadi agenda bersama, antara pemerintah, LSM dan 

masyarakat umum untuk dilakukan dengan baik dan terarah. 

Memperlakukan anak hanya sebagai objek program dan kepentingan 

subjektif yang sifatnya ekonomis atau politis mengakibatkan nasib anak 

jalanan akan tetap merana di sepanjang hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku :  

Huraerah, Abu, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, edisi ketiga,  Bandung: Nuansa 

Cendekia. 

Raho, Bernard, 2007, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka 

Ritzer, George dan Douglas Goodman, 2010, Teori Sosiologi Modern, edisi 

keenam, Jakarta: Kencana 

Su’adah, 2005, Sosiologi Keluarga, Malang: Universitas Muhammadiyah 

Sucahyani, Bibiana, 2007, Situiasi pemenuhan hak-hak anak Provinsi Kepulauan 

Riau, Bandung: Bahtera 

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif Dilengkapi Dengan 

Metode Research And Development. Bandung: Alfabeta. 

Suyanto, Bagong, 2007, Sosiologi Teks Penghantar dan Terapan, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group 

Suyanto, Bagong, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana. 

Soetomo, 2008, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Dokumen : 

Rumah Singgah Tepak Sirih Kota Tanjungpinang, 2013,  Data anak jalanan . 

Tanjungpinang 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

 


