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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the relationship between perception towards 
singing beggars, anxiety and safety on female public transportation passengers. The 
participants  were 80 from  Gunadarma University. Partisipants completed measures 
perception towards singing beggars, anxiety and safety.The result showed: there is a 
significant and negative perception towards singing beggars and anxiety on female public 
transportation passengers and perception of safety towards  public transportation was 
significantly different on passengers. The implications of these result are discussed. 
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Pendahuluan 
 

 
Salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang ini adalah pengamen.  

Pengamen biasa kita jumpai di daerah-daerah keramaian seperti, di terminal, pasar, bus kota, 
dan lain-lain. Pengamen adalah orang yang menjual jasa  berupa nyanyian untuk mendapat 
upah yang sewajarnya (Suparlan dan Chulaifah, 1993). Maksudnya upah sewajar adalah upah 
yang diberikan secara sukarela, biasanya upah atau bayaran relatif kecil seperti Rp 100  atau 
Rp 200 dan sebagainya. Selama ini timbul image terhadap pengamen bahwa mereka adalah 
orang yang malas mencari kerja, tidak mau susah atau berusaha,  kerjanya hanya nyanyi 
setelah itu minta uang. Namun terlepas dari itu semua kita harus mampu memahami mengapa 
seseorang itu jadi pengamen. Apakah mereka jadi pengamen karena malas mencari 
pekerjaan,  karena kondisi ekonomi yang sulit atau karena tingkat pendidikan yang rendah. 
Menurut  hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparlan dan Chulaifah (1993) bahwa 
kebanyakan dari pengamen memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga hal ini akan 
mempengaruhinya dalam berperilaku dan juga dengan pendidikan yang rendah akan kesulitan 
bersaing di dalam dunia kerja sekarang ini. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pengamen 
memiliki latar belakang ekonomi yang rendah dan terbatas, sering hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 

Para pengamen biasanya datang dengan sendirian atau berkelompok, mereka berusaha 
menampilkan sedikit hiburan berupa nyanyian atau membaca puisi. Setelah itu mereka 
menerima uang sekedarnya dari penumpang bus. Namun di dalam pelaksanaanya pengamen 
terkadang menggunakan pemaksaan dalam meminta uang kepada penumpang bus.  Apalagi 



sekarang ini profesi pengamen terkadang dijadikan sebagai Salah satu modus kejahatan 
seperti  berpura-pura jadi pengamen atau pengamen yang melakukan tindakan yang  
merugikan orang lain seperti memaksa penumpang bus atau kereta api listrik (KRL) untuk 
memberikan uangnya, mencopet, ataupun menodong. Perilaku tersebut melebihi batas,  
mereka  membuat perasaan tidak nyaman dan cemas pada pengguna transpotasi umum, 
seperti bus kota.  

Kecemasan merupakan bagian dari emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Kecemasan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupannya. 
menurut Atkinson dkk.(1999) kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang 
ditandai dengan istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang terkadang-
kadang dialami dalam tingkat berbeda. Menurut Kartono (1989:116), kecemasan adalah 
semacam kegelisahan atau kekhawatiran dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas 
penyebabnya. 

 
Salah satu unsur yang yang berperan dalam membentuk kecemasan adalah pikiran 

(kognitif), karena pikiran mempunyai hubungan dengan kecemasan seseorang      ( e.g. Bower 
dalam Gotlib & Abramson, 1999).  Persepsi termasuk bagian dari proses berpikir. Persepsi 
yang bias juga mempunyai kaitan dengan kecemasan (Beck dkk dalam Mineka dan Thomas, 
1999). Seseorang yang berada pada situasi yang ambigu akan cenderung mengembang 
pikiran-pikiran yang negatif, hal ini akan dapat  memunculkan kecemasan (Atkinson dkk., 
1999)  

Menurut Rahmat (2000) persepsi adalah  pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 
Persepsi terjadi karena ada stimuli yang mengenai alat indra, kemudian di intrepetasikan 
sehingga mempunyai arti. Kemampuan untuk mempersepsi ini tergantung pada pengalaman 
individu pada masa-masa lalu (Watson & Lindgren dalam Wulan, 1998). Persepsi 
menekankan pada proses pemberian arti terhadap stimulus yang diterima. 

 
Persepsi yang terbentuk terhadap pengamen di mata masyarakat bisa positif atau 

negatif, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya  karakteristik orang yang diamati, 
lingkungan sosial, pengalaman, dan informasi. Seseorang  yang mempunyai persepsi negatif 
terhadap pengamen akan cenderung berpikir bahwa pengamen merupakan  gangguan , 
ancaman, sehingga individu  merasa tidak aman dengan kehadiran pengamen dan dapat 
menimbulkan ketidaknyamanan dan pada akhirnya timbul kecemasan pada diri seseorang. 
khususnya wanita, karena wanita lebih cenderung mudah mengalami kecemasan daripada 
pria (MC Neil dkk, dalam Fransisca 2000). Apalagi penumpang transportasi umum secara 
umum tidak mengenal satu sama lain. Selain itu karakteristik penumpang transportasi umum 
adalah cenderung tidak peduli dengan penumpang lainnya,  termasuk wanita. Semua orang, 
terutama wanita cenderung mengutamakan keselamatan, ia tidak peduli terhadap tindakan-
tindakan pengamen yang dapat menimbulkan perasaan bagi penumpang lainnya. Menurut 
teori Freud bahwa seseorang akan mengalami kecemasan bila  mendapat ancaman dari luar, 
sedangkan orang yang mempunyai persepsi yang positif terhadap pengamen akan cenderung 
menganggap pengamen sesuatu hal yang wajar, tidak sebagai hal yang menganggu sehingga 
mereka cenderung tidak takut atau cemas akan keberadaanya ketika pengamen itu di bus atau 
kereta api listrik (KRL). 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

ada hubungan antara persepsi terhadap pengamen dengan kecemasan pada penumpang 
transpotasi umum (bus kota). Selain itu, penelitian ini bertujuan melihat perbedaan persepsi 
keamanan pada pengguna transpotasi umum (bus kota, KRL dan angkutan kota (angkot) 



 
Metode  

 

Subjek 

Subjek penelitian berjumlah 80 mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma yang 
menggunakan transportasi umum (bus kota, KRL, angkot), dengan usia antara 17-24 
tahun.Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berbentuk accidental sampling, yaitu, 
pengambilan data dari subjek yang ada dan bersedia mengisi kuesioner yang diberikan. 
Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yang terdiri dari persepsi terhadap pengamen 
dan skala kecemasan. Skala persepsi terhadap pengamen terdiri dari 20 item.  Skala  ini 
berbentuk skala Likert yang respon jawabannya terdiri dari dua pilihan jawaban “ya” dan 
“tidak”. Pada skala persepsi terhadap pengamen diperoleh angka reliabilitas sebesar 0, 799. 
Sementara skala kecemasan  diukur berdasarkan empat komponen kecemasan yaitu kognisi, 
tingkahlaku, fisiologi dan persaan negatif berdasarkan aspek dari Reynolds (2003). Skala 
kecemasan terdiri dari 46 aitem disusun berdasarkan model Likert yang terdiri dari 4 
alternatif jawaban dengan penskoran 4 sampai 1 untuk aitem favorable dan 1 sampai 4 untuk 
aitem unfavorable.Pada skala kecemasan diperoleh angka reliabilitas sebesar 0, 90. Untuk 
pengukuran perspsi keamanan, subjek diminta untuk memberikan penilaian (1= paling aman, 
2= aman, 3= tidak aman) terhadap jenis tranportasi umum, yaitu angkutan kota (angkot), bus 
kota dan KRL. 
 
Analisis Data 
 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi product moment dari 
Pearson, yaitu menganalisis hubungan antara persepsi terhadap pengamen sebagai variabel 
bebas (X) dengan kecemasan sebagai variabel terikat (Y) dan uji Chi- square untuk melihat 
perbedaan persepsi keamanan berdasarkan jenis transpotasi umum.   Analisis dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS versi 11.5 for windows. 
 
 

Hasil 
 
Deskripsi Data 

a. Usia 
Dalam penelitian ini subjek berusia antara 17 – 24 tahun. Adapun perincian subjek 
berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
                        Tabel 1. Komposisi Subjek Berdasarkan Usia 

Usia jumlah Presentase  

17-19 tahun 6 7,5% 

20-22 tahun 72 90% 
23-24 tahun 2 2,5% 

Jumlah  80 100% 



 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian berusia antara 20 - 
22 tahun sebanyak 72 orang (90%), sedangkan subjek yang berusia antara 17- 19 
tahun berjumlah 6 orang (7,5%), yang paling sedikit subjek  berusia antara 23 – 24 
tahun yang berujmlah 2 orang (2,5%). 
 

b. Pengalaman dengan Pengamen  

Di dalam penelitian subjek beri pertanyaan mengenai apakah pernah mengalami hal yang 
negatif dengan pengamen. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Pengalaman dengan Pengamen 
 

Pengalaman 
Negatif 

Jumlah Presentase  

Tidak pernah 37 46,25% 
pernah 43 53,75% 

Jumlah 80 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan subjek pernah mengalami hal yang 
tidak menyenangkan (negatif) dengan pengamen, jumlah 43 orang (53. 75 %). 
Sedangkan sisanya sebanyak 37 orang ( 46, 25 %) tidak pernah mengalami hal yang 
tidak menyenangkan (negatif) dengan pengamen. 

c. Informasi Mengenai Pengamen 

   Pada penelitian ini subjek penelitian diminta mengingat apakah selama ini 
mendapat informasi mengenai pengamen cenderung positif atau negatif. Lebih jelas 
lihat tabel dibawah ini.  
 

Tabel 3. Informasi Mengenai Pengamen 

Sifat informasi Jumlah Presentase 

positif 48 60 

negatif 32 40 

Jumlah 80 100 % 

    

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan subjek cenderung menerima informasi 
positif mengenai pengamen  dengan jumlah 48 orang (60%). Sisanya sebanyak 32 orang (40 
%) cenderung menerima informasi mengenai pengamen negatif. 

 

 

 



Tabel 4. Jenis angkutan berdasarkan tingkat keamanan 

Jenis  
angkutan 

Paling  
Aman (1) 

Aman (2) Tidak 
 Aman (3) 

interpretasi 

Bus kota 4 62 14 Aman 

Angkot 69 8 3 Paling aman 
KRL 6 10 64 Tidak aman 

   Ket. N=80 orang 
 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kebanyakan subjek memilih angkutan kota (angkot) 
sebagai transportasi yang paling aman. Kemudian kedua bus kota dan yang paling tidak aman 
adalah kereta api listrik. 
 

Uji Asumsi 

a. Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas pada variable persepsi terhadap pengamen diperoleh skor 
Kolmogorov-Smirnov sebesar z = 1, 163 dengan skor signifikansi sebesar 0,134 (p> 
0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa distribusi skor persepsi terhadap 
pengamen adalah normal. Pada variabel kecemasan diperoleh skor Kolmogorov-
Smirnov sebesar z = 0, 409 dengan skor signifikansi sebesar 0, 996 (p> 0,05). Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa distribusi skor kecemasan adalah normal 

 
b. Linearitas 

Dari hasil pengujian Regression (Anova) diperoleh nilai  F = 48, 217 dan nilai 
signifikansi sebesar 0, 000 (p< 0, 05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  
hubungan persepsi terhadap pengamen dan   kecemasan menunjukkan hasil yang 
linear 

 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 
Moment dari Pearson, diketahui bahwa koefisien yang diperoleh r =  - 0, 618 dengan taraf 
sgnifikansi sebesar 0, 000 ( p< 0, 05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan signifikan 
antara persepsi terhadap pengamen dengan kecemasan. Dengan demikian hipotesis yang 
berbunyi ada hubungan antara persepsi terhadap pengamen dengan kecemasan diterima. 
 
Analisis Tambahan  

Penelitian ini juga melihat apakah ada perbedaan persepsi keamanan beradasarkan jenis 
taranspotasi umum (bus kota, angkot dan KRL). Berdasarkan uji analisis Chi-square 
diperoleh bawa ada perbedaan signifikan dalam mempersepsikan keamanan berdasarkan jenis 
transpotasi umum yang digunakan, Chi-square (4) = 252,368,p <0,01). Penumpang 
cenderung mempersepsikan angkutan kota sebagai transpotasi yang paling aman, kemudian 
diikuti bus kota dan kareta api listrik sebagai jenis transportasi yang paling tidak aman.  

 
 

 



 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara persepsi terhadap pengamen 
dengan kecemasan pada wanita penumpang bus. Berdasarkan hasil penelitian  ternyata 
hioptesis diterima. Hal ini berarti ada hubungan signifikan antara persepsi terhadap pengamen 
dengan kecemasan pada penumpang transportasi umum. Hubungan yang terjadi adalah 
hubungan yang negatif, artimya semakin seseorang mempunyai persepsi positif terhadap 
pengamen maka tingkat kecemasan lebih rendah daripada orang yang mempunyai persepsi 
negatif. 
 Persepsi merupakan suatu proses penerimaan, penyeleksian, dan pengorganisasian 
informasi yang kita terima kemudian memberikan nilai apakah persepsi itu positif atau 
negatif, suka atau tidak suka. Ketika  mempersepsi sesuatu khususnya makhluk hidup yang 
pada penelitian objek persepsinya adalah pengamen, maka tingkat kecermatan persepsi lebih 
cenderung rendah karena pengamen adalah makhluk hidup yang selalu dapat berubah 
(dinamis). Seperti yang diungkap oleh Rahmat (2000)  bahwa mempersepsikan makhluk 
hidup tidak semudah mempersepsikan objek.karena makhluk hidup bersifat kompleks dan  
cenderung mengalami perubahan. 
 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien penentu (R²) sebesar 0,38 atau 
38%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih persepsi terhadap pengamen terhadap 
kecemasan sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor lain, 
misalkan situasi ambigu, kepribadian, pengalaman dan (Kagan & Segal, 1988; Atkinson dkk., 
1999). 
 Dalam penelitian ini persepsi terhadap pengamen ada positif dan negatif. Bahkan 
secara umum subjek penelitian memiliki persepsi yang positif terhadap pengamen. Ini dapat 
dilihat dari mean empirik dan mean hipotik dari variabel persepsi terhadap pengamen. 
Dinyatakan bahwa mean empirik lebih besar daripada mean hipotik (10, 075 > 9). Walaupun 
demikian tidak sedikit pula subjek penelitian yang mempersepsikan pengamen negatif. 
Mengapa ini bisa terjadi? 
 Dapat dijelaskan, bahwa bahwa persepsi bersifat subjektif, tergantung orang yang 
mempersepsikan. Menurut Robbins (1996) ada tiga faktor yang mempenaruhi persepsi. 
Pertama, karakteristik orang yang mempersepsikan (motivasi, pengalaman, harapan, sikap 
dan lain-lain). Berdasarkan hasil penelitian ini sebanyak 43 orang (53.75%)  pernah 
mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan pengamen. Dan sebanyak 37 orang (46, 
75%) tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan pengamen. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa sebagian besar dari subjek penelitian seharusnya mempersepsikan 
pengamen sebagai hal yang negatif, karena sebagian besar pernah mengalami hal yang tidak 
menyenangkan dengan pengamen. Lalu mengapa hasilnya  kebalikannya? lebih banyak 
persepsi positifnya. Perlu diketahui bahwa pengalaman bukanlah satu-satunya yang dapat 
mempengaruhi persepsi seseorang, masih ada sikap, harapan dan informasi. 
 Informasi yang diterima seseorang  mengenai objek yang dipersepsikan yang dalam 
penelitian ini adalah pengamen bisa mempengaruhi persepsi orang tersebut terhadap 
pengamen. Berdasarkan hasil  penelitian ini menyatakan bahwa sebanyak 48 orang (60 %) 
cenderung menerima informasi yang positif mengenai pengamen. Sisanya sebanyak 32 orang 
(40 %) cenderung menerima informasi yang negatif mengenai pengamen. Ini bisa menjadi 
salah satu faktor mengapa dalam penelitian ini  sebagian besar subjek cenderung 
mempersepsikan pengamen sebagai hal yang positif. 
 Kedua, karakteristik objek yang dipersepsikan, yang pada penelitian ini adalah 
pengamen. Karakteristik pengamen bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadapnya. 
Karakteristik meliputi tingkah laku, penampilan, dan sifat. Ketiga, situasi saat terjadinya 
persepsi. Seseorang yang berada pada situasi tertentu akan dapat mepengaruhi persepsinya 



terhadap pengamen. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 
persepsi kemanan pada jenis transpotasi umum. Angkutan kota lebih depersepsikan sebagai 
transpotasi yang paling aman, sedangkan kereta api listrik paling tidak aman. Perbedaan ini 
dapat terjadi karena adanya karakter situasi yang cenderung mengancam dan informasi yang 
diterima mengenai KRL yang lebih banyak negatifnya (tindakan kriminal). 
 Persepsi yang positif atau yang negatif tentunya mempunyai dampak terhadap sikap, 
perilaku ataupun emosi seseorang. Bagaimana tidak jika seseorang mempunyai persepsi 
negatif terhadap seseorang maka orang itu akan cenderung bersikap menjauh atau bahkan 
menghindar. Lalu apa ada kaitan antara persepsi dengan kecemasan?.  
 Kecemasan merupakan suatu pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang 
ditandai adanya kekhawatiran, kegelisahan, perubahan fisiologi, dan kognisi akibat dari 
ancaman yang tidak jelas penyebabnya. Menurut Beck dan Emery, 1985 dan  Clark, 1988 
salah satu komponen yang membentuk kecemasan adalah kognisi (pikiran). Persepsi 
merupakan salah satu bagian dari kognisi. Persepsi mempunyai kaitan dengan kecemasan, 
terutama persepsi yang bias, (dalam Dagleish dan Powerr,  1999). Hal ini sesuai dengan 
penelitian ini yang menyatakan ada hubungan antara persepsi dengan kecemasan.  
 Berdasarkan perhitungan mean empirik dan mean hipotik pada variabel kecemasan 
menunjukkan bahwa  mean empirik lebih kecil dari pada mean hipotik ( 83, 625 < 87,5). Ini 
menggambarkan bahwa sebagian besar subjek penelitian mengalami tingakat kecemasan 
yang rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang yang mempunyai persepsi 
yang positif akan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah daripada orang 
yang memiliki persepsi yang negatif. Hal ini sesuai yang dikatakan Purkey dan Novak ( 
dalam Jiao dan Onwuegbuzie, 1999) yang menyatakan bahwa seseorang memiliki persepsi 
yang negatif akan cenderung mudah mengalami kecemasan daripada yang memiliki persepsi 
yang positif.  

Persepsi  positif terhadap pengamen  menyebabkan kebanyakan dari subjek penelitian  
mengalami kecemasan yang rendah dibandingkan yang memiliki persepsi negatif. Seseorang 
yang memiliki persepsi positif akan menganggap pengamen sebagai suatu hal yang biasa, 
tidak merupakan gangguan ataupun ancaman sehingga lebih dapat menerima keberadaannya 
dan tidak menimbulkan rasa tidak aman ketika pengamen lagi mengamen di suatu bus. Lain 
halnya  dengan orang yang memiliki persepsi negatif terhadap pengamen, orang tersebut akan 
menganggap pengamen sebagai suatu gangguan, meresahkan bahkan ancaman sehingga 
orang tersebut lebih mudah mengalami kecemasan. Apalagi semua subjek pada penelitian ini 
adalah wanita,yang  wanita lebih cenderung mudah mengalami kecemasan daripada laki-laki 
(Mc Neil dalam Fransisca, 2000). 
 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil peneltitan, diketahui bahwa terdapat hubungan yang yang 
signifikan antara persepsi terhadap pengamen dengan kecemasan pada penumpang 
transpotasi umum . Hubungan yang yang terjadi adalah negatif, berarti semakin positif 
persepsinya, maka tingkat kecemasan semakin rendah Secara umum subjek penelitian ini 
memiliki persepsi yang positif terhadap pengamen dan memiliki kecemasan yang rendah. 
Kecemasan yang rendah ini dipengaruhi persepsi yang positif dan informasi yang diterima 
mengenai pengamen yang lebih banyak positif. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan 
ada perbedaan signifikan persepsi keamanan berdasarkan jenis transpotasi umum. 
Penumpang cenderung mempersepsikan angkutan kota sebagai transpotasi yang paling aman, 
kemudian diikuti bus kota dan kareta api listrik sebagai jenis transportasi yang paling tidak 
aman 



Diharapkan penelitian selanjutnya memilih subjek tidak hanya wanita saja tetapi laki-
laki juga sehingga diharap dapat melihat gambaran perbedaannya. Selain itu, subjek 
penelitian perlu bervariasi tidak hanya mahasiswa tetapi juga masyarakat umum. 
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