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BAB V  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Aspirasi Anak 

Jalanan menyimpukan bahwa : 

a. Subyek I ( Dito ) 

Pada diri Dito peneliti menemukan beberapa aspek-aspek aspiresi 

positif . Dito memiliki Cita-Cita untuk menjadi seorang penyanyi 

terkenal sehingga dapat merubah keadaan ekonomi yang sekarang 

menjadi lebih baik di kemudian hari. Dengan asumsi bahwa dengan 

menjadi penyanyi terkenal memiliki value yang lebih tinggi ketimbang 

menjadi pengamen jalanan.  

Dito mempunyai aspirasi untuk memiliki hidup yang lebih baik. 

Hal  ini terlihat dari upaya Dito untuk mengambil langkah yang searah 

untuk menjadi seorang penyanyi. Dimulai dengan sering mengikuti 

lomba vocal grup mewakili sanggar alang-alang. dilanjutkan dengan 

menjalani profesi sebagai pengamen jalanan sebagai sebuah cara 

mendobrak keterbatasan yang dia miliki sekarang. 

Bukan memilih profesi sebagai pedangan asongan seperti orang 

tuanya. Dito lebih memilih profesi mengamen karena Dito berpendapat 

bahwa itu merupakan upayanya untuk menjadi penyanyi yang terkenal. 

Namun hal itu tetap didukung Dito dengan masih membantu kedua 
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orang tuanya berjualan asongan di malam hari guna mencukupi 

kebutuhan bulanan keluarganya.  

b. Subyek II ( Susanti ) 

pada diri Susanti, peneliti menemukan beberapa aspek-aspek 

aspirasi negatif. Susanti memiliki cita-cita untuk memiliki sebuah toko 

sembako besar yang nantinya Susanti berharap bahwa toko tersebut 

menjadi pilihan masyarakat sekitar untuk menjadikan toko tersebut 

tempat kulak’an.  

Meskipun Susanti memiliki aspirasi untuk memiliki sebuah Toko 

Agen Sembako yang besar, namun hal tersebut tidak berjalan beriringan 

dengan langkah-langkah yang susanti hadapi. Susanti tidak berupaya 

untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aspirasi tersebut. 

Dengan aspirasi yang tidak sejalan dengan cita-cita nya memiliki 

sebuah Toko Agen Sembako menjadikan Susanti bimbang dengan apa 

yang telah menjadi impian dan cita-citanya.  

c. Subyek III ( Kasiati ) 

Pada diri Kasiati, peneliti menemukan beberapa aspek-aspek 

aspirasi negatif. Kasiati memiliki sebuah aspirasi untuk berjualan buah 

di terminal dengan menggunakan Stand atau Toko sendiri. Seperti 

diketahui bahwa selama ini Kasiati hanya berjualan dengan berkeliling 

terminal dan sekitarnya. Dengan memiliki Stand sendiri Kasiati 

berharap dirinya dapat merubah keadaan dirinya di masa depan 
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Meskipun Kasiati memiliki aspirasi untuk memiliki sebuah Stand 

yang besar, namun hal tersebut tidak berjalan beriringan dengan 

langkah-langkah yang Kasiati hadapi. Kasiati hanya berfokus kepada 

pekerjaannya sehari-hari, hal ini dikarenakan Kasiati harus berjuang 

hidup sendiri tanpa bantuan dari bapaknya yang sedang sakit. 

Berkaitan dengan aspirasi Kasiati yang mengharuskan dirinya 

untuk tetap bekerja siang dan malam lebih lagi di tambah dengan 

tuntutan akan kebutuhan keluarga menjadika kasiati tidak berfokus pada 

cita – cita nya namun Kasiati hanya terjebak dengan rutinitasnya sehari-

hari sebagai pedagang buah keeling di terminal. 

 

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwan munculnya aspirasi anak 

jalanan berkembang dalam cita-cita dan impian anak jalanan tersebut harus 

didasari pada cita-cita yang kuat dari dalam diri sendiri, kemauan/hasrat untuk 

terus berusaha dan berupaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan 

memunculkan kesempatan dan langkah – langkah untuk mendekatkan diri pada 

Cita-Cita tersebut dan yang terakhir harus adanya ketetapan hati dari pemilik cita-

cita itu sendiri sehingga dapat focus pada satu tujuan dan berakhir dengan adanya 

aspirasi hidup yang positif. 

Aspirasi dapat bersifat realistis yaitu apabila ada cukup kesempatan untuk 

berhasil dalam mencapainya, dan bersifat tidak realistis apabila kesempatan untuk 

berhasil mencapainya tidak ada kepastian atau dalam keragu-raguan. 
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B. Saran 

Setelah melihat dan membaca analisis hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran:  

 

1. Kepada subyek : 

Baik pada subyek pertama dan juga sampai pada subyek ketiga, Semoga 

dengan adanya penelitian ini masing – masing subyek dapat menggali 

potensi yang ada di masing masing setiap subyek. Dan mampu 

mewujudkan semua cita-cita yang di impikan oleh masing masing subyek. 

 

2. Kepada Keluarga masing-masing subyek penelitian : 

 

Bagi keluarga, penelitian ini akan menjadi salah satu awal mula dari 

sebuah impian yang harus dicapai. Meskipun dengan kesempatan yang 

minim namun dengan usaha dan kemauan yang kuat dapat memunculkan 

aspirasi yang ada didalam diri subyek masing masing. 

 

 


