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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

             Globalisasi sebagai proses transformasi global, pada dasarnya digerakkan 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut, 

menentukan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang proporsional, 

handal dan bermutu. Dalam upaya mencapai kondisi tersebut. Anak dalam usia 

dini yang menjadi tonggak perkembangan sumber daya manusia terpenting 

(golden age) perlu dipersiapkan agar bisa tumbuh menjadi generasi masa datang 

yang tangguh, berkepribadian kuat, berdisiplin tinggi, kreatif dan tegas. 

              Karakteristik permasalahan anak di Indonesia, pada umumnya ditandai 

dengan kekurang mampuan orang tua dan berbagai hambatan dalam memberikan 

dan menyediakan fasilitas pembimbingan yang cukup memadai demi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik yang disebabkan oleh kesibukan 

orang tua maupun keterbatasan lainnya. Maka setiap anak berhak mendapatkan 

perawatan, pengasuhan, bimbingan, pendidikan, dan perlindungan anak, di dalam 

pemenuhan kebutuhan tersebut. TPA lengkapi dengan sumber daya manusia 

diantaranya Pekerja Sosial, yang melaksanakan tugas sesuai dengan peranan 

dalam menunjang pelaksanaan pelayanan di TPA secara keseluruhan, mulai dari 

tahap persiapan sampai dengan tahap terminasi atau pengakhiran pelayanan 

(Departemen Sosial RI,2004:1). 
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            Keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA) yang memberikan pelayanan 

kepada anak dan hadirnya Pekerja Sosial, yang pastinya menginginkan 

terwujudnya kesejahteraan anak. Menurut undang-undang no 4. Tahun 1979 

tentang Kesejahteran anak pasa 1 ayat (1a) tentang Kesejahteraan Anak adalah 

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan 

dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. 

Terutama pada tumbuh kembang anak  yang bukan hanya bagi anak normal saja, 

tetapi juga untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Maka perluya untuk 

menelusuri tempat penitipan anak yang menangani Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK), dari jumlah TPA (Taman Penitipan Anak) yang ada di Kota Malang. 

Terdapat duapuluh empat lembaga http://ngalam.web.id/read/4060/tempat-penitipan-

anak-tpa-di-kota-Malang/(diakses di internet tanggal 28 Agustus 2014 pukul 9:46 WIB). 

Pada jumlah lembaga tersebut yang memberikan pelayanan kepada Anak 

Berkebutuhan Khusus terutama yakni anak autis, hanya ada pada TSA(Taman 

Sosialisasi Anak) SAMUPHAHITA Kota Malang. Pernyataan tersebut, peneliti 

mendapatkan sumber dari Ibu Andarwati selaku pengurus lembaga TSA 

Samuphahita. 

             Taman Sosialisasi Anak (TSA) SAMUPHAHITA merupakan Taman 

Penitipan Anak (TPA) pada umumnya, yakni melayani anak yang dititipkan oleh 

orangtuanya karena sibuk bekerja. Sedangkan kepengurusan yang ada pada 

lembaga TSA SAMUPHAHITA, terdiri dari para alumni Sekolah Menengah 

Pekerja Sosial (SMPS). Ada pula pengelola dari alumni S1 Jurusan Ilmu 

http://ngalam.web.id/read/4060/tempat-penitipan-anak-tpa-di-kota-Malang/(diakses
http://ngalam.web.id/read/4060/tempat-penitipan-anak-tpa-di-kota-Malang/(diakses
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Kesejahteraan Sosial  Universitas Muhammadiyah Malang dan Sekolah Tinggi 

Kesejahteraan Sosial Bandung. 

       Sasaran pelayanan yang diberikan oleh lembaga TSA Samuphahita, 

tidak hanya pada anak normal, tetapi juga memberikan pelayanan kepada anak 

berkebutuhan khusus (ABK). Seperti halnya Keberadaan anak autis di Taman 

Sosialisasi Anak tersebut. Berbicara mengenai Anak autis yakni baik anak 

maupun dewasa, adalah individu dengan keunikan pribadi. Mereka memiliki 

kombinasi perilaku yang membuat mereka berbeda dengan individu normal. 

Beberapa anak mungkin hanya menunjukkan gejala ringan dalam keterlambatan 

berbahasa, tetapi lebih memiliki masalah dalam bersoisalisasi atau berteman. 

Anak autis sulit memulai atau meneruskan pembicaraan. Bagi mereka 

berkomunikasi adalah berbicara satu arah dan hanya membicarakan mengenai 

hal-hal monoton yang sangat dia sukai tanpa mempedulikan lawan bicarnya suka 

atau tidak (Nattaya Lakshita,2012:11). 

         Anak autis dapat memiliki kemampuan ingatan dan bicara secara 

normal ataupun berada di atas normal, tetapi sulit untuk berpartisipasi dan 

berteman dengan rekan sebayanya. Penderita yang agak parah biasanya dihambau 

agar dapat mendapat bantuan intensif agar dapat mempelajari kemampuan dasar 

dalam menjalani kegiatan sehari-hari (Nattaya Lakshita,2012:12).  

       Melihat  hal tersebut, menjadi tantangan bagi praktisi Pekerja Sosial 

dalam melakukan perawatan ataupun pengasuhan kepada anak autis di Taman 

Sosialisasi Anak Samuphahita. Maka peneliti ingin meneliti lebih mendalam 
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mengenai Peran Praktisi Pekerja Sosial dalam Tumbuh Kembang Anak Autis, di 

Taman Sosialisasi Anak (TSA) Samuphahita Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun mengenai rumusan masalah yang menjadi inti penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, adalah: 

1. Apa peran praktisi Pekerja Sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan Anak 

Autis di TSA Samuphahita Kota Malang? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi Praktisi Pekerja Sosial dan TSA 

Samuphahita dalam meningkatkan Kesejahteraan anak autis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

yang ingin di capai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Ingin mengetahui peran praktisi Pekerja Sosial dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Anak Autis di TSA Samuphahita Kota Malang. 

2. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi oleh Praktisi Pekerja Sosial dan 

TSA Samuphahita dalam meningkatkan Kesejahteraan anak autis. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi 

sekaligus memperkaya wawasan keilmuan khususnya Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang Peran Praktisi Pekerja Sosial dalam 

meningkatkan kesejahteraan Anak Autis di Taman Sosialisasi Anak (TSA) 

Samuphahita Kota Malang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para 

pengambil kebijakan yang berkaitan dengan Peran Praktisi Pekerja Sosial 

dalam Meningkatkan kesejahteraan Anak Autis. Pengetahuan bagi pihak 

yang terlibat dalam menangani anak autis  yakni pihak lembaga TSA 

(Pekerja Sosial, dan Pengelola Lembaga) sebagai upaya mewujudkan 

kesejahteraan anak. 

 

 

 

 

 


