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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Anak merupakan karunia Tuhan yang paling berharga karena masa 

depan bangsa saat ini tergantung pada kualitas anak-anak. Dalam 

pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tentunya tidak terlepas dari 

peran orang tua yang menjadi agen pertama dalam perkembangan anak 

nantinya. Menurut Shocib (2000), mendidik anak merupakan hakikat sebuah 

usaha nyata yang dilakukan pihak orang tua untuk mengembangkan potensi 

yang ada pada diri anak. Masa depan anak dikemudian hari akan bergantung 

dari pengalaman yang didapatkan anak sejak usia dini. Pengalaman-

pengalaman tersebut bisa berasal dari faktor pendidikan dan pola Asuh yang 

di dapatkan anak sejak kecil. Pada saat ini, tidak sedikit orang tua yang giat 

dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk bisa mengejar sebuah prestasi 

dalam bidang akademik yang lebih menekankan pada kemampuan kognitif 

anak. Namun hal tersebut membuat orang tua saat ini kurang memiliki 

kesadaran bahwa disamping kemampuan kognitif terdapat kemampuan sosial 

yang juga sangat penting untuk perkembangan anak. 

Dalam perkembangan anak, ketrampilan sosial merupakan salah satu 

hal yang penting untuk dipantau dan diperhatikan sejak dini. Bagi seorang 

anak, keberhasilan dalam menjalin interaksi dengan lingkungan sosial 

khususnya dengan teman sebaya akan sangat berpengaruh pada proses 

perkembangan selanjutnya. Menurut Erna Wulan (1998) dalam berinterikasi 

dengan orang lain, anak tidak hanya dituntut untuk bisa berinteraksi secara 
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baik dengan orang lain tetapi terkait juga didalamnya bagaimana ia mampu 

mengendalikan dirinya secara baik. 

Yanti Devi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Ketrampilan 

Sosial Pada Anak Menengah Akhir Yang Mengalami Gangguan Perilaku” 

menyimpulkan bahwa Penelitian pada anak-anak yang agresif dan berperilaku 

anti sosial menunjukkan bahwa kognisi sosial mereka terhambat dan 

penyimpangan  cara berpikir yang menyebabkan mereka memperlihatkan 

perilaku agresif (Akhtar & Bradley dalam Cartledge & Milburn, 1995).  

Setyaningrum Agus (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi 

Kasus Tentang Penanganan Anak Usia Sekolah Dasar Yang Berperilakuh 

Menyimpang Di Panti Sosial Pertirahan Anak (PSPA) Satria Baturaden”  

mendapatkan hasil bahwa dunia anak adalah dunia bermain dan separuh dari 

aktivitasnya mereka luangkan untuk bermain, aktivitas anak satu dengan anak 

yang lainnya berbeda dan kita pun tidak tahu karakteristik dari semua anak, 

ada yang berkelakuan baik dan ada pula yang berkelakuan kurang baik. 

Ilyas Basofi Muhammad (2016) dalam penelitian yang berjudul 

“Pembinaan Anak Nakal di Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Anak 

Nakal Surabaya” menyimpulkan bahwa Anak nakal merupakan anak yang 

berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan atau 

membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman 

dan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan masyarakat, 

namun masih dibawah kategori yang dapat di tuntut hukum. 

Rezalino Andry K. M, dan Husmona Rahesti (2017) dalam peneltian 

yang berjudul “Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan 
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(ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo 

mendapatkan hasil bahwa modal sosial dalam strategi pembinaan Andikpas di 

LPKA Kutoarjo mencakup jaringan sosial didasarkan pada kebutuhan 

pembinaan dimana LPKA Kutoarjo belum dapat melaksanakan. Kepercayaan 

sosial ditunjukkan dengan adanya hal baik yang dibawa bersama yakni 

pembinaan sebagai rehabilitasi bagi anak sedangkan hubungan timbal balik 

ditunjukkkan densgan adanya pemberian dukungan dari LPKA kepada mitra 

yang melakukan pembinaan 

Hidayah Nur Elok (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Bentuk-

bentuk Pembinaan Anak Usia Sekolah Dasar Yang Mengalami Hambatan 

Fungsi Sosial di UPT Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Batu” mendapatkan 

hasil bahwa hambatan fungsi sosial yang dialami oleh anak binaan kelompok 

10 ada tiga yaitu Bandel Agresif, Pendiam Pemalu dan Hiperaktif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebuah 

penelitian yang sama-sama menjelaskan tentang proses pembinaan, baik itu 

pembinaan kepada anak yang mengalami penyimpangan perilaku, anak yang 

mengalami gangguan perilaku dan yang akan dibahas di penelitian ini adalah 

anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami hambatan fungsi sosial dimana 

anak tersebut juga mengalami penyimpangan dan gangguan perilaku. 

Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan 

penelitian terletak pada fokus utama. Jika pada penelitian terdahulu, fokus 

utama penelitian terletak pada bentuk-bentuk pembinaan anak yang 

mengalami penyimpangan dan gangguan perilaku. Maka berbeda dengan 

fokus utama dalam penelitian ini. Fokus utama penelitian adalah untuk 
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memberikan hasil gambaran implementasi program pembinaan yang ada di 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak (PPSPA) Bima 

Sakti Kota Batu yang merupakan lembaga yang bertugas membantu 

mengurangi hambatan fungsi sosial anak usia sekolah dasar. 

Sesuai Pergub No 119 Tahun 2008, UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Petirahan Anak Bima Sakti merupakan lembaga pemerintahan yang 

bertugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan sosial terhadap 

anak usia sekolah dasar yang mengalami hambatan fungsi sosial dengan 

memberikan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Progam Pembinaan ini 

merupakan suatu usaha untuk membentuk kepribadian anak yang awalnya 

tidak mandiri menjadi mandiri, yang awalnya tidak bisa bertanggung jawab 

menjadi mengerti tentang tanggung jawab. Program pembinaan juga 

merupakan suatau suatu usaha, pengaruh, dan perlindungan dalam bantuan 

yang diberikan kepada anak untuk kedewasaan anak tersebut. Program 

pembinaan ini lebih cepat untuk membantu anak agar tanggap di dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka dan mengurangi hambatan fungsi 

sosial. Istilah fungsi sosial itu sendiri mengacu pada cara-cara bertingkah laku 

atau melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

individu,  orang seorang maupun sebagai keluarga, kolektif, masyarakat, 

organasasi dan lain sebagainya. Pelaksanaan fungsi sosial bisa di evaluasi 

atau dinilai apakah memenuhi kebutuhan dan membantu mencapai 

kesejahteraan bagi orang tersebut dan bagi masyarakat dan apakah normal hal 

tersebut dapat diterima masyarakat sesuai norma sosial. Berdasarkan 

pernyataan trsebut maka fungsi sosial seorang anak dapat dilihat dari cara 
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anak bertimgkah laku di dalam lingkungannya, selain itu bagaimana anak 

tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Program pembinaan di dalam UPT PPSPA Bima Sakti diperuntukkan 

untuk anak usia antara 10-15 tahun yang menduduki bangku sekolah dasar 

(SD). Anak-anak tersebut mengalami hambatan fungsi sosial sebagai akibat 

terhambatnya fungsi sosial psikologis, fungsi sosial budaya, dan fungsi sosial 

ekonomis yang ditunjukkannya dengan perilaku anak bandel agresif, sering 

bertengkar, berkelahi, dan sejenisnya. Hambatan fungsi sosial juga termasuk 

anak-anak yang pemalu, pendiam, rendah diri dan sejenisnya, prestasi belajar 

menurun, motivasi belajar yang mereka miliki rendah, serta permasalahan-

permasalahan yang juga berkaitan dengan masalah emosi seperti ketakutan 

yang berlebihan, kecemasan, dan sejenisnya. Dari 100 anak yang masuk ke 

dalam program pembinaan, perlu di sadari bahwa anak- anak tersebut tidak 

semuanya memiliki hambatan fungsi sosial yang sama, tidak semuanya 

memiliki sifat yang sama, karakter yang sama dan kebutuhan yang sama. Hal 

tersebut disampaikan oleh pengurus panti bahwa hanya sekitar 75% saja anak 

yang mengalami hambatan fungsi sosial, sedangkan 25% lainnya adalah 

anak-anak yang memang sudah mempunyai perilaku dan tingkah laku positif. 

Selama ini UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak 

(PPSPA) Bima Sakti Kota Batu dalam memberikan pelayanan, pembinaan 

dan perlindungan terhadap anak sudah berjalan dengan lancar. Namun dalam 

implementasi sebuah program agar program tersebut tidak hanya berjalan 

dengan lancar melainkan tujuan utama yang akan dicapai bisa terwujudkan.  

Untuk mewujudkan tujuan dan mendapatkan hasil yang sesuai, sebuah 
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lembaga pemerintahan harus mempunyai faktor-faktor pendukung untuk 

mengimplementasikan sebuah program yang dimiliki. Faktor tersebut antara 

lain sumber daya, sarana dan prasarana, komunikasi dan interaksi para 

pekerja dalam proses implementasi.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk menjelaskan 

dan memberi gambaran tentang apa saja program pembinaan yang dimiliki 

oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti 

yang kemudian program tersebut akan diberikan kepada anak-anak yang 

mengalami hambatan fungsi sosial, bagaimana implementasi dari program 

tersebut diberikan kepada anak, dan bagaimana perkembangan anak setelah 

mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, maka dengan ini peneliti 

menyajikan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pembinaan 

Dalam Mengurangi Hambatan Fungsi Sosial Anak Di UPT Perlindungan dan 

Pealanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti Kota Batu”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apa saja program-program pembinaan yang dilaksanakan UPT PPSPA 

Bima Sakti untuk anak-anak yang mengalami hambatan fungsi sosial? 

2. Bagaimana Implementasi program-program pembinaan UPT PPSPA Bima 

Sakti terhadap masalah hambatan fungsi anak? 

3. Bagaimana perubahan yang dialami anak setelah mendapatkan pembinaan 

dari UPT PPSPA Bima Sakti? 
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1.3 TUJUAN  

1. Untuk mengindentifikasi dan menjelaskan program pembinaan yang ada di 

dalam lembaga UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak 

Bima Sakti 

2. Untuk menjelaskan proses implementasi dari program pembinaan yang 

diberikan kepada anak-anak yang mengalami hambatan fungsi sosial di 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti   

3. Untuk menjelaskan hasil dari perkembangan anak-anak yang mengalami 

hambatan fungsi sosial setelah menjalani proses pembinaan di dalam UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dalah sebagai berikut : 

1. Bagi Anak-Anak Tertirah Yang Bersangkutan 

a. Memberikan Efek jera dan diharapkan untuk bisa menghilangkan 

sifat atau perilaku yang kurang baik akibat hambatan fungsi sosial. 

b. Memberitahu kepada anak mana yang baik dan buruk. 

2. Bagi Lembaga UPT PPSPA Bima Sakti 

a. Sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pembinaan 

agar lebih baik. 

b. Dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kondisi anak yang 

memiliki hambatan fungsi sosial. 

3. Bagi Peneliti  

a. Menambah wawasan informasi mengenai hambatan fungsi sosial 

anak usia sekolah dasar. 
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b. Sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu pendidikan secara 

umum. 

4. Bagi Kampus 

Dapat melakukan kerja sama untuk memudahkan informasi mengenai 

lembaga-lembaga sosial yang ada di kota Malang serta sebagai 

sumbangan karya ilmia bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.5 RUANG LINGKUP  

Untuk memperjelas masalah yang akan di bahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang meluas atau menyimpang maka diperlukan suatu batasan 

masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas dalam 

penulisan Skripsi ini yaitu hanya pada lingkup seputar implementasi program 

pembinaan. Ruang lingkup yang akan akan di bahas dalam laporan ini 

mengenai bagaimana implementasi program pembinaan tersebut terhadap 

pengurangan hambatan fungsi sosial anak usia sekolah dasar. Ruang lingkup 

yang akan dibahas antara lain: 

1) Peneliti menfokuskan penelitian hanya pada kegiatan 

implementasi Program Pembinaan. Hal ini di maksudkan agar 

peneliti dapat fokus dalam satu bagian sehingga data yang 

diperoleh valid,spesifik, dan mendalam. 

2) Implementasi Program Pembinaan ditinjau dari prosesnya. 

 

 


