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ABSTRAK 

LUKMAN KURNIAWAN (1178030103): GERAKAN SOSIAL KOMUNITAS 

TANPA BATAS TERHADAP ANAK JALANAN (Penelitian Tentang Edukasi 

Bersikap Bagi Anak di Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa anak jalanan kurang 

mendapatkan pendidikan terutama pada dalam etika bersikap. Seperti yang 

disampaikan oleh Depsos RI bahwa anak jalanan yaitu sebagian besar anak yang 

kesehariannya melakukan aktifitas dijalanan. Dengan adanya Komunitas Tanpa Batas 

menjadi sarana untuk mendapatkan edukasi, khususnya dalam edukasi bersikap. 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu dapat mengetahui aktivitas dan mekanisme 

pemberdayaan Komunitas Tanpa Batas pada anak jalanan, dapat mengetahui faktor 

pendorong dan faktor penghambat Komunitas Tanpa Batas dalam memberikan 

edukasi bersikap terhadap anak jalanan, serta keberhasilan gerakan sosial dalam 

pendidikan kepada anak jalanan. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial dari 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial menurutnya adalah 

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu melahirkan secara 

terus-menerus pada suatu realitas yang yang dimiliki dan dialami bersama secara 

objektif. Teori konstruksi sosial terdapat tiga tahap proses momen didalam 

fenomena.Komunitas Tanpa Batas secara keseluruhan memberikan ilmu kepada anak 

jalanan dan memberikan edukasi tentang etika bersikap kepada anak jalanan yang 

dilakukan dengan pendekatan individu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif yang merupakan jenis data kualitatif untuk mendeskripsikan, 

menganalisis, dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

diperoleh dari beberapa informan yaitu diperoleh anggota Komunitas Tanpa Batas dan 

salah satu orang tua dari anak jalanan. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari 

mencari informasi melalui buku mengenai Komunitas Tanpa Batas, jurnal ilmiah, 

koran, hingga berita yang bersangkutan untuk dapat melengkapi serta memperkuat 

informasi-informasi yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara mendalam, observasi, dan kajian pustaka. 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu Komunitas Tanpa 

Batas mempunyai peranan penting dan memberikan pengaruh positif dalam edukasi 

bersikap, interaksi dengan masyarakat yang berada dilingkungan daerah tersebut, dan 

khususnya pada anak jalanan di Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung. Komunitas Tanpa 

Batas dapat memberikan pendekatan dari hati ke hati sehingga terjadi perubahan dalam 

etika bersikap anak jalanan seperti menjadi mandiri dan menjaga norma yang ada 

dimasyarakat walaupun kadang masih terdapat pelanggaran dalam etika dan perilaku.  
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