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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan panduan di dalam sebuah penulisan yang 

akan menjadi landasan konseptual dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan 

mengenai beberapa konsep yang memiliki hubungan dalam penelitian ini. 

Konsep-konsep tersebut antara lain adalah konsep Implementasi Program, 

Pembinaan, Pelayanan Sosial, Anak, Kesejahteraan Anak dan Hambatan Fungsi 

Sosial.  

2.1 Pengertian Implementasi Program 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Bahasa 

Indonesia adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan. Istilah 

Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Kamus Webster yang telah dikutip oleh Wahab 

(2004:64) berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Di dalam 

Kamus besar webster tersebut menjelaskan kata “to implement” yang 

ternyata mempunyai sebuah arti mengimplementasikan, dalam kata lain 

bisa disebut juga dengan “to provide the means of carrying out” artinya 

adalah dalam mengimplementasikan sebuah program pembinaan harus 

menyediakan sarana untuk melaksanakan program tersebut sehingga 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu program pembinaan 

yang dilakukan. 
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Menurut buku Analisis Kebijakan Publik karya Subarsono 

(2009:30), Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa implementasi 

merupakan sebuah aktivitas yang memiliki kaitan dengan penyelesaian 

suatu pekerjaan dimana penyelesaian tersebut menggunakan sarana 

untuk mendapatkan sebuah hasil yang sempurna dari tujuan yang 

ditetapkan. 

Menurut Nurdin Usman (2002:70), Implementasi juga bisa 

dikatakan sebagai suatu aktivitas, aksi, dan sebuah tindakan atau adanya 

mekanisme di dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Guntur 

(2004:39), Implementasi dikatakan sebagai perluasan dari sekian 

banyaknya aktivitas-aktivitas yang saling menyesuaikan di dalam 

proses interaksi dengan melihat tujuan dan tindakan untuk mencapainya 

serta dalam implementasi perlu adanya jaringan pelaksana dan birokrasi 

yang efektif.  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang di uraikan oleh para ahli 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi merupakan 

sebuah sistem atau aktivitas-aktivitas yang sudah disusun secara tertata 

dengan harapan aktivitas tersebut bisa sesuai dengan tujuan kegiatan 

yang ditetapkan di awal. Namun, Implementasi juga bukan hanya 

sekedar aktivitas, melainkan juga sebuah proses interaksi yang saling 

mempunyai hubungan.  

Dalam.,kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti bisa 

melihat kondisi di lapangan mengenai implementasi yang dilakukan 

oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 
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Sakti dengan mengacu pada konsep implementasi yang sudah 

dijelaskan diatas sehingga konsep implementasi yang benar tersebut 

dapat dijadikan penguatan hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana 

proses implementasi dari sebuah program pembinaan yang dimiliki oleh 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak (PPSPA) 

Bima Sakti Kota Batu untuk kemudian program pembinaan tersebut 

diberikan kepada anak-anak yang mengalami hambatan fungsi sosial.  

Selain itu, di dalam UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Pertirahan Anak Bima Sakti tentu interaksi-interaksi yang ada di 

dalamnya akan terlihat, interaksi tersebut diantaranya bisa interaksi para 

pekerja dengan semua anak yang mendapatkan pembinaan atau 

interaksi antar para pekerja dengan teap mengacu pada konsep 

Implementasi diatas yang menjelaskan bahwa implementasi bukan 

hanya sebuah aktivitas yang dilakukan para pekerja untuk mendapatkan 

sebuah hasil, akan tetapi implementasi juga sebuah interaksi-interaksi 

yang ada di dalamnya untuk mencapai sebuah hasil yang sesuai dengan 

tujuan. 

A.Model-Model Implementasi Menurut Para Ahli : 

a. Brian W Hogwood danLewis A Gunn 

Model.,Implementasi.,menurut.,Brian.,W.,Hogwood.,dan.,L

ewis.,A Gunn kerapkali oleh para ahli disebut sebagai 

implementasi the top down approach yang menjelaskan bahwa 

untuk dapatmengimplementasikan kebijaksanaan negara secara 

sempurnamaka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Wahab 
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(1997:96) mengklasifikasikan syarat-syarat tersebut sebagai 

berikut: 

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti sebagai pelaksana implementasi tidak akan 

menimbulkan gangguan atau kendalaserius. 

2. Untuk pelaksanaan sebuah program pembinaan tersedia 

waktu dan sumber yang cukup memadai. 

3. Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia di 

dalam proses implementasi. 

4. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang 

tepat sesuai dengan keilmuan yang dimiliki para pekerja di 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak 

Bima Sakti Kota Batu. 

6. Komunikasi dan koordinasi yang baik diantara para 

pelaksana implementasi. 

7. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat 

menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

b.Van.,Meter dan Van Horn 

Model Implementasi.,Van.,Meter.,dan Van Horn 

merupakan sebuah model implementasi klasik. Model 

Implementasi Klasik merupakan model yang diperkenalkan pada 
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tahun 1975. Model ini menjelaskan bahwa implementasi 

kebijakan akan berjalan secara linier dari kebijakan publik, 

implementator, dan kinerja kebijakan publik. 

1. Standart.,dan.,sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 

sehingga implementasi tersebut tidak akan menimbulkan 

interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya.,konflik di 

antara para pelaksana implementasi.  

2. Implementasi.,perlu didukung oleh sumber daya baik itu 

sumber daya mausia maupun sumber daya non manusia. 

Keberhasilan sebuah implementasi tentu sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

termasuk sumber daya manusia. Manusia merupakan 

sumber daya yang paling penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi. Setiap tahap 

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualiats sesuai dengan pekerjaan yang diamanatkan 

untuk mereka jalankan. Dalam hal ini, UPT Perlindungan 

dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti sebagai 

pelaksana implementasi telah menyediakan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses implementasi 

program pembinaan kepada anak-anak. Sumber Daya yang 

disedikan tidak hanya berupa sarana dan prasarana, akan 

tetapi juga harus menyediakan sumber daya manusia yang 
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kompeten dengan keilmuan sehingga mampu melaksanakan 

tugas yang diberikan dengan benar. 

3. Komunikasi.,antar organisasi dan penguatan aktivitas 

dalam berbagai kasus, implementasi dalam sebuah program 

terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan.,dengan 

instansi lain, tujuannya adalah agar mempermudah 

tercapainya keberhasilan yang diinginkan. Berdasarkan hal 

tersebut, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Pertirahan Anak Bima Sakti telah melakukan kerjasama 

dengan instansi lain yaitu Sekolah Dasar yang mendukung 

proses implementasi yang akan dilakukan kepada anak-

anak didik dari sekolah dasar tersebut. 

c. Model Implementasi menurut Giorge C Edward III 

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam 

implementasi, diantaranya adalah Komunikasi, Sumber Daya, 

Sikap dan struktur birokrasi. Kemudian George C Edward III 

dalam Subarsono (2005:90) menjelaskan bahwa keempat faktor di 

atas harus bisa dilaksanakan secara simultan karena antara satu 

dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Faktor –faktor 

yang berpengaruh dalam sebuah implementasi menurut George C. 

Edwards III sebagai berikut  

1. Komunikasi  

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-

ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dipahami oleh 
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individu-individu yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara 

tepat dengan para pelaksana. 

Dalam hal ini, UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti yang merupakan sebuah 

lembaga dinas yang dinaungi oleh Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Timur yang tentu memiliki tujuan dalam setiap 

kebijakan yang dibuat. Kebijakan tersebut salah satunya 

adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan 

sosial. Oleh karena itu, Komunikasi antara lembaga UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial sebagai pelaksana 

kebijakan dengan dinas sosial pemberi kebijakan harus 

tetap terjaga demi implementasi sebuah program 

pembinaan yang efektif. 

2. Sumberdaya 

Komponen sumberdaya dalam hal ini meliputi jumlah 

staff yang dimiliki oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti Kota Batu, keahlian dari 

para pelaksana implementasi program pembinaan, 

informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan dan pemenuhan sumber-sumber 

terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan 

yang menjamin bahwa program dapat diarahkan 
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sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-

fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan kegiatan program pembinaan seperti adanya 

dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak 

memadahi misalnya kekurangan dalam hal jumlah dan 

kemampuan akan berakibat tidak dapat dilaksanakannya 

program pembinaan secara sempurna. Hal tersebut di 

akibatkan karena mereka tidak bisa melaksanakan 

pengawasan dengan baik. Jika jumlah staff pelaksana 

kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti adalah meningkatkan skill dan kemampuan para 

pelaksana untuk melakukan program tersebut. Untuk itu 

perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik 

agar dapat meningkatkan kinerja program pembinaan. 

3. Disposisi,  

Ada.,tiga bentuk.,sikap dan respon implementor 

terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Tiga 

bentuk sikap tersebut antara lain tentang kesadaran 

pelaksana implementasi, petunjuk dan arahan pelaksana 

untuk dapat merespon program kearah penerimaan atau 

penolakan, dan intensitas dari respon yang diberikan 

pelaksana. Oleh karena itu, UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti sudah 
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memahami apa maksud dan sasaran program pembinaan 

meskipun seringkali mengalami kegagalan dalam 

melaksanakan program pembinaan tersebut secara tepat 

karena mereka secara diam-diam dapat mengalihkan dan 

menghindari implementasi program. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur.,birokrasi.,merupakan sebuah karakteristik, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan 

apa yang mereka miliki dalam menjalankan sebuah 

kebijakan.  

Dari ketiga model implementasi di atas, maka faktor-

faktor di dalam implementasi dapat dijadikan sebuah acuan 

peneliti dalam memberi gambaran mengenai peran semua faktor 

yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan  

Anak (PPSPA) Bima Sakti. Terutama fokus konsep Implementasi 

dalam penelitian ini adalah model menurut Brian W.,Hog.,Wood 

dan Lewis A Gunn (the top down approuch) dalam Implementasi 

Pembinaan Dalam Mengurangi Hambatan Fungsi Sosial Anak di 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti Batu.  

Dengan mengetahui konsep dan model Implementasi, hal 

tersebut akan memudahakan penelitian ini untuk mengetahui 
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implementasi program pembinaan yang diberikan oleh UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak (PPSPA) 

Bima Sakti dengan melihat kesesuaian kondisi eksternal yang 

dihadapi oleh instansi lembaga, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana yang disediakan serta para pekerja yang ada disana 

apakah mereka mempunyai struktur yang jelas atau tidak. 

B. Proses Implementasi 

Sebuah.,Implementasi.,tentu akan berjalan dengan benar sesuai 

dengan tujuan apabila di dalam Implementasi tersebut juga mengacu 

pada tindakan yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk 

mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau 

kecil seperti yang seharusnya terjadi setelah sebuah program 

dilaksanakan. Berikut tahap-tahap dalam implementasi : 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan. 

Sesuai Pergub No.199 Tahun 2008, UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas 

dinas dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak usia sekolah 

dasar yang mengalami hambatan fungsi sosial. 

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 

Setelah Undang-Undang Pergub No.119 di sah kan, 

maka UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan 



 

19 
 

Anak Bima Sakti akan melaksanakan keputusan tersebut 

sesuai dengan tugas yang diberikan. 

3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 

Sesuai dengan tugas dinas yang diberikan kepada 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak 

Bima Sakti, Maka kelompok sasaran yang akan 

mendapatkan sebuah implementasinya adalah anak-anak 

usia sekolah dasar yang mengalami hambatan fungsi sosial. 

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak 

Bima Sakti telah melakukan kerjasama dengan instansi 

pendidikan yaitu sekolah dasar yang berada di Jawa Timur. 

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak. 

Dampak nyata keputusan Undang-Undang pergub 

No.119 kepada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial 

Pertirahan Anak Bima Sakti dapat berupa tugas-tugas yang 

dikehendaki  atau tidak oleh UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti sebagai 

pelaksana implementasi. 

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi 

pelaksana. 

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dinas untuk 

melakukan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak-anak 

yang mengalami hambatan fungsi sosial maka UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 
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Sakti dapat harus memikirkan dampak keputusan-

keputusan yang nanti akan diambil di dalam proses 

implementasi. 

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau perundang-undangan. 

Dalam proses implementasi, UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti telah 

melakukan tugas dinas yang diberikan, maka lembaga 

tersebut dapat melihat hasil implementasi yang telah 

dilakukan untuk kemudian di evaluasi dengan upaya 

perbaikan atas kebijakan atau keputusan perundang-

undangan yang telah ada. 

Proses persiapan di dalam sebuah implementasi setidaknya harus 

menyangkut beberapa hal penting yakni  

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode di UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti. 

2. Penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang 

dapat diterima dan dijalankan yang bisa dilakukan oleh 

Kepala UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan 

Anak Bima Sakti dengan kekuasaannya memberikan arahan 

kepada para staff yang tersedia. 

3. Penyediaan layanan, administrasi pembayaran dan hal lain-

lain secara rutin. 
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2.1.2 Pengertian.,Program 

Program.,adalah.,tahap-tahap di dalam sebuah penyelesaian 

rangkaian kegiatan yang berisi tentang langkah-langkah yang akan 

dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan sebuah unsur utama 

yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program 

tersebut akan menunjang sebuah implementasi, karena di dalam sebuah 

program terdapat beberapa aspek-aspek antara lain : 

a. Memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai.  

b. Memahami kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

c. Memiliki aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang 

harus dilalui. 

d. Mempunyai anggaran yang akan dibutuhkan 

e. Memiliki strategi dalam pelaksanaan 

Melalui sebuah program maka segala bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah untuk diterapkan. Selain itu, ssebuah 

program pada dasarnya merupakan kumpulan proyek-proyek yang 

bertujuan untuk mencapai keseluruhan sasaran kebijaksanaan. Hal ini 

sesuai dengan pengertian yang diuraikan Cheema (1981:8) dalam 

kalimat bahasa inggris “A.,programme.,is collection of interrelated 

project designned to harmonize and integrate various action.,and 

activities for achieving overal policy objectives “ Artinya adalah suatu 

program bisa berupa kumpulan proyek-proyek yang memiliki hubungan 

dan sudah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
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harmonis dan secara integraf untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut 

secara keseluruhan. 

Menurut Charles ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan 

program yaitu : 

1. Pengorganisasian 

Struktur.,oganisasi yang jelas di dalam UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga 

tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia 

yang kompeten dan berkualitas.   

2. Interpretasi 

Para pelaksana program harus mampu menjalankan 

program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Penerapan atau Aplikasi 

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas 

agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal 

kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program 

lainnya. 

Program yang ada di dalam UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Pertirahan Aank (PPSPA) Bima Sakti Kota Batu harus bisa 

diterapkan sesuai dengan aspek-aspek dari sebuah program. Hal 

tersebut dilakukan agar sesuai dengan proses impelememtasinya. Selain 

itu sebuah program yang dimiliki UPT Perlindungan dan Pelayanan 
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Sosial Pertirahan Anak Bima sakti harus memiliki pengorganisasian, 

interpretasi serta bagaimana penerapannya kepada anak-anak yang 

mengalami hambatan fungsi sosial. 

2.2 Pengertian Pembinaan  

Menurut Simanjuntak (1990:84), Pembinaan merupakan sebuah upaya 

pendidikan formal maupun non formal yang dapat dilakukan secara sadar, 

berencana, terarah, teratur dan tanggung jawab dalam rangka untuk 

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-

dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras  dengan pengetahuan dan 

ketrampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta 

kemampuan-kemampuan untuk menjadi sebuah bekal yang selanjutnya atas 

perkasanya sendiri bisa menambah, meningkatkan, dan juga mengembangkan 

dirinya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya agar bisa mencapai 

sebuah martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi 

yang mandiri. 

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan merupakan sebuah proses 

dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk kemudian bisa 

membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait 

dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan juga dapat dipandang secara 

sempit maupun secara luas.  

Mathis juga mengemukakan beberapa konsep pokok dalam kerangka 

kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan yang strategis, antara lain:  

1. Mengatur stretegi. Yaitu mengatur manajer-manajer sumber daya 

manusia dan pembina yang harus lebih dahulu bekerja sama 
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dengan sebuah instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang 

pembinaan sehingga hal tersebut akan terhubung secara strategis 

pada rencana pembinaan untuk kemudian bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja lembaga UPT Perlindungan dan Pelayanan 

Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti. 

2. Perencanaan, dalam hal ini perencanaan harus terjadi dengan tujuan 

untuk menghadirkan para pembina yang kedepannya akan 

membawa hasil-hasil positif untuk UPT Perlindungan dan 

Pelayanan Sosial Pertirahan Anak. Di dalam bagian dari sebuah 

perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan juga harus bisa di 

identifikasi dan diciptakan dengan tujuan dari sebuah pembelajaran 

yang dapat diukur untuk melacak efektivitas program pembinaan. 

3. Pengorganisasian, dalam sebuah pembinaan harus mampu 

diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan yang akan 

dilakukan, dan untuk mengembangkan investasi-investasi yang ada 

di pembinaan. 

4. Pembenaran, dalam hal ini pembenaran dengan mengukur dan 

mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan 

pembinaan tersebut. Adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di 

dalam proses pembinaan dapat di identifikasi di tahap ini untuk 

akhirnya meningkatkan efektivitas dari pembinaan dimasa yang 

akan datang..  

Pengertian pembinaan menurut ilmu psikologi adalah upaya untuk 

memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau 
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menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Di dalam sebuah manajemen 

pendidikan luar sekolah, pembinaan bisa dilakukan dengan tujuam agar 

kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan 

rencana dan tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. 

Pada umumnya, pembinaan bisa disebut sebagai tahap perbaikan 

terhadap pola kehidupan yang telah di rencanakan. Mengingat bahwa setiap 

manusia memiliki tujuan hidup masing-masing dan memiliki keinginan untuk 

bisa mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak bisa 

mereka capai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola-pola 

yang ada dalam kehidupannya kedepan. 

 Menurut Tangdilintin (2008:58), Menjelaskan bahwa pembinaan juga 

dapat diibaratkan sebagai suatu pelayanan. Pembinaan sebagai pelayanan 

merupakan sebuah keprihatinan dari pelaksana pembinaan. Keperihatinan 

tersebut dapat ditunjukkan secara langsung dengan tindakan-tindakan yang 

menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta bisa mengangkat 

harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai 

sebuah pelayanan, seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, 

popularitas, atau suatu kedudukan dan kehormatan dengan memperalat orang 

muda. 

Tangdilintin (2008:61) mengatakan bahwa pembinaan akan menjadi 

suatu “empowerment” atau pemberdayaan yang mempunyai tujuan sebaagai 

berikut :  

 

 



 

26 
 

1. Untuk menyadarkan dan membebaskan. 

2. Untuk menumbuhkan potensi yang ada dan membangun 

kepercayaan diri  

3. Untuk menumbuhkan kesadaran seseorang akan tanggungjawab  

4. Untuk mendorong seseorang untuk bisa berperan sosial aktif. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

pembinaan bisa di lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama 

bisa berasal dari sudut pembaharuan dan sudut pandang kedua berasal dari 

pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan adalah 

mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik 

untuk kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal 

dari sudut pengawasan merupakan sebuah usaha untuk membuat sesuatu lebih 

sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. 

Menurut Bartal (1976:7), Pola pembinaan sosial adalah tingkah laku 

yang dapat menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik maupun 

psikis orang lain. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan 

sosial : 

1. Situasi 

Faktor Situasi ini seperti keberadaan orang lain, keberadaan di 

lingkungan sekitar hingga menyangkut kebisingan, tanggung jawab, 

kemampuan yang dimiliki, desakan waktu, dan latar belakang 

keluarga. 
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2. Internal 

Faktor Internal seperti pertimbangan antara untung dan rugi, faktor 

nilai-nilai pribadi, faktor empati dalam agama, suasana hati, faktor 

sifat, faktor tanggung jawab, faktor agama, moral, orientasi seksual, 

dan termasuk jenis kelamin.  

3. Penerima Bantuan  

Faktor penerima bantuan meliputi karakter seseorang yang 

memerlukan sebuah pertolongan, melihat asal daerah, daya tarik 

fisik.  

4. Budaya 

Faktor Budaya ini meliputi nilai dan norma yang berlaku di dalam 

sebuah masyarakat khususnya norma tanggungjawab sosial, norma 

timbal balik dan norma keadilan.  

Tujuan umum pembinaan sebagai berikut :  

1. Mengembangkan keahlian, sehingga para pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.  

2. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara rasional. 

3. Mngembangkan sikap, sehingga timbul kemauan untuk bekerjasama 

dengan teman-teman pegawai dan dengan pimpinan secara baik. 

Berikut komponen-komponen pembinaan yang telah dijelaskan oleh 

Mangkunegara (2005:76) antara lain :  

1. Tujuan dan sasaran pembinaan harus jelas dan bisa diukur.  

2. Para pembina yang profesional dalam bekerja. 
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3. Bahan untuk pembinaan harus disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

4. Peserta pembinaan telah memenuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan.  

Dalam program pembinaan, agar pembinaan tersebut mempunyai 

manfaat dan dapat mendatangkan keuntungan, maka diperlukan tahapan 

atau langkah-langkah yang sistematik. Secara umum ada tiga tahapan pada 

proses pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan 

pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan  bahwa pembinaan 

merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan kondisi sadar, terencana, 

teratur, dan terarah untuk dapat meningkatkan sikap dan keterampilan anak 

didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, 

pengembangan dan  pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh 

karena itu kaitannya dalam penelitian ini adalah keingintahuan peneliti 

untuk mengetahui apa saja pembinaan yang dilakukan oleh UPT 

Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima Sakti terhadap 

pengurangan hambatan fungsi sosial yang dialami anak-anak. 

2.3 Pengertian Anak  

Menurut Makarao (2013:1), Anak merupakan bagian dari generasi 

penerus muda yang termasuk sumber daya manusia yang bisa dijadikan 

potensi dan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa, yang memiliki 

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, yang 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
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pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, 

selaras, dan seimbang. 

Menurut Wikipedia (2017), pengertian anak adalah seorang lelaki atau 

perempuan yang belum memasuki masa dewasa atau belum mengalami 

masa-masa pubertas. Anak juga merupakan istilah turunan kedua, dimana 

kata “anak” dapat merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah 

anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut 

psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa 

bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode 

prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. 

Walaupun begitu istilah tersebut juga sering dikaitkan pada perkembangan 

mental seseorang, meskipun usia secara biologis dan kronologis seseorang 

sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya atau 

urutan umurnya maka seseorang dapat saja dikatakan dengan istilah anak.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan bahwa 

anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa 

anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa yang memiliki peran stategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 

depan, bahwa agar setiap anak kedepannya mampu memikul tanggung 

jawab tersebut maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara 
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fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak seorang anak serta 

adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, 

Selain itu anak adalah potensi dan penerus cita-cita sebuah bangsa yang 

dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi mereka sebelumnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak meneyebutkan bahwa anak adalah sebuah amanah 

dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnys 

memiliki harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan 

khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut 

Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa anak adalah yang sudah berumur 12 

tahun dan belum berumur 18 tahun. 

Menurut beberapa pengertian diatas dari pendapat yang berbeda-beda 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada 

dalam kandungan hingga berumur dibawah 18 tahun. Kodraat seorang anak 

merupakan makhluk sosial yang masih tidak berdaya, selain itu seorang 

anak masih membutuhkan perlindungan dan perhatian dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam perkembangan anak, tentu 
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diperlukannya peran utama dari orang tua yang optimal agar anak tersebut 

dapat memiliki masa depan dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. 

2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial Anak 

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Menurut Wilensky (dalam Pujileksono, 2016:15) mendefinisikan 

kesejahteraan sosial sebagai sebuah sistem yang terorganisisir daripada 

usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk 

membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai 

tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Bentuk Kesejahteraan 

Sosial ada 5, antara lain : 

1. Organisasi, yaitu kesejahteraan sosial bisa disampaikan 

melalui sebuah organisasi pemerintah atau melalui LSM. 

2. Dukungan sosial, berupa penyedia layanan yang 

bertanggung jawab kepada sumber pendanaan seperti 

pemerintah dan sumbangan untuk bisa memberikan 

pelayanan yang berkualitas.  

3. Motif non-profit dimana tidak adanya motif untuk mencari 

sebuah keuntungan, meskipun terkadang ada penarikan 

biaya. 

4. Generalisasi fungsional yaitu untuk memenuhi berbagai 

aspek kebutuhan dari masyarakat. 

5. Fokus langsung pada apa yang di konsumsi manusia seperti 

pendidikan, rumah, pelayanan medis, dan lain sebagainya. 



 

32 
 

Menurut Wilson (dalam Pujileksono, 2016:15) menjelaskan 

pengertian kesejahteraan sosial dalam bahas inggis adalah “social 

welfare is an organizedconcern of all for all” artinya kesejahteraan 

sosial merupakan usaha yang terorganisir dari semua untuk semua. 

Menurut Dunham (dalam Pujileksono,2016:17), Kesejahteraan 

Sosial diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang sudah terorganisir 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial 

dengan melalui pemberian bantuan kepada orang untuk bisa memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya seperti kebutuhan dirinya, keluarga dan anak, 

kebutuhan penyesuaian sosial, kebutuhan akan waktu senggang, 

standart-standart kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan 

kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-

individu, kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk 

yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, 

penyembuhan atau pencegahan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial tercantum dalam pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan 

bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas mengenai pengertian 

Kesejahteraan Sosial, dapat ditarik kesmpulan bahwa kesejahteraan 

sosial adalah sebuah kondisi atau keadaan yang sejahtera baik secara 
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rohani, jasmani, dan sosial. Kondisi sejahtera terjadi apabila masyarakat 

berada dalam kondisi aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan 

dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan di dalam masyarakat. 

2.4.2 Pengertian Kesejahteraan Sosial Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 yang 

menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan 

dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun 

secara sosial. 

Menurut Makarao (2013:28), Kesejahteraan sosial anak adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga 

mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagu seorang anak. 

2.5 Konsep Pelayanan Sosial 

Di dalam kehidupan masyarakat, sering kali kita mendengar kata 

pelayanan baik itu pelayanan yang berada di instansi pemerintah seperti 

rumah sakit, sekolah, hingga di perguruan tinggi dan bahkan juga bisa di 

tempat perbelanjaan sekalipun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI, 2001:646) menjelaskan pengertian pelayanan adalah perihal cara 

melayani, sebuah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan 

imbalan baik berupa uang atau jasa dan merupakan kemudahan yang 

diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Berdasarkan pengertian diatas, 

kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pelayanan merupakan suatu 
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kegiatan yang diberikan seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain. 

Pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi 

terhadap masalah-masalah yang muncul dan dilaksanakan secara individu, 

kelompok dan masyarakat yang memiliki tujuan untuk membantu individu, 

kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan 

keberfungsian yang baik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 

Pelayanan juga mengandung kegiatan-kegiatan yang memberikan sebuah 

motivasi kepada klien untuk membantu mereka mewujudkan tujuan-tujuan 

mereka. Selain itu, Pelayanan sosial juga termasuk sebuah bentuk aktivitas 

yang mempunyai tujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun 

kesatuan masyarakat supaya mereka mampu memenuhi kebutuahan-

kebutuhannya, setelah itu mereka diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui 

pemanfaatan sumber-sumber yang ada di lingkungan masyarakat yang 

nantinya berguna untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. 

Menurut Alfred J. Khan, Ada 2 Golongan Pelayanan Sosial : 

1. Pelayanan-pelayanan sosial yang sangat rumit sehingga sulit 

ditemukan identitasnya. Pelayanan ini antara lain pendidikan, 

bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan oleh 

pemerintah, perawatan medis dan pemberian rumah kepada 

rakyat yang kurang mampu. 

2. Pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan pelayanan-

pelayanannya walaupun telah mengalami banyak perubahan. 
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Pelayanan semacam ini merupakan pelayanan yang berdiri 

sendiri seperti kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial 

keluarga, tetapi juga bisa berbentuk seperti lembaga-lembaga 

sosial lainnya. 

Dalam mengkaji kualitas sebuah pelayanan yang ada di dalam sebuah 

lembaga, tentu tidak terlepas dari penilaian terhadap sistem kelembagaan 

secara menyeluruh, penilaian seperti ini bisa dapat dinamakan sebagai Model 

Sistem Keseluruhan. Di dalam pendekatan ini, sebuah pelayanan melibatkan 

penilaian terhadap tiga komponen sub-sistem kelembagaan yang meliputi 

masukan, proses dan keluaran. Biasanya model seperti ini biasa dikenal 

sebagai model MPK yaitu Masukan, Proses, dan Keluaran. 

2.6 Pengertian Hambatan Fungsi Sosial 

2.6.1 Pengertian Hambatam 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), penghambat 

adalah sesuatu yang menjadi penyebab tujuan atau keinginan tidak 

dapat diwujudkan. Jadi, penghambat yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah hal hal yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai 

keberfungsian sosial mereka sebagai sewajarnya seorang anak pada 

usianya. 

2.6.2 Pengertian Fungsi Sosial 

Istilah fungsi sosial mengacu pada cara-cara bertingkah laku atau 

melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

seorang individu, orang per orang, kelompok maupun sebagai keluarga, 

kolektif, masyarakat, organisasi dan lain sebagainya. Pelaksanaan 
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fungsi sosial bisa dievaluasi dan dinilai apakah telah memenuhi 

kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bagi orang tersebut. Sedangkan 

bagi masyarakat apakah norma dapat diterima di dalam masyarakat 

sesuai dengan norma sosial. Sehingga Menurut Husein (2011) 

menjelaskan bahwa keadaan seseorang untuk dapat berfungsi sosial 

secara baik, mereka harus mengetahui ketiga faktor penting yang saling 

berkaitan untuk dilaksanakan. Ketiga faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor status sosial dimana kedudukan seseorang di dalam 

suatu kehidupan bersama, bisa di dalam sebuah keluarga, 

organisasi atau masyarakat. Seseorang tersebut kemudian 

diberi kedudukan agar melakukan tugas-tugas yang pokok 

sebagai suatu tanggung jawab atas kewajibannya.. 

2. Faktor role sosial dimana peranan sosial, berupa kegiatan 

tertentu yang dianggap penting dan diharapkan harus 

dikerjakan sebagai konsekuensi dari status sosialnya dalam 

kehidupan bersama misalnya Ayah yang harus berperan 

sebagai pencari nafkah bagi keluarga, Ibu mempunyai 

peran sebagai pengurus rumah tangga dan mengasuh anak, 

Anak mempunyai peran sebagai pembantu mengurus 

adiknya yang masih sekolah. Penampilan peranan sosial 

secara efektif menyangkut penyediaan sumber dan 

pelaksanaan tugas sehinggu individu mampu 

mempertahankan diri dan bisa tumbuh serta berkembang 

menikmati hidupnya.  
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3. Faktor norma sosial merupakan hukum, peraturan, nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat, adat-istiadat, agama 

yang menjadi patokan apakah status sosial sudah 

diperankan dengan sebagaimana mestinya. 

Hambatan fungsi sosial yang dialami oleh anak-anak yang ada di 

dalam UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Pertirahan Anak Bima 

Sakti termasuk anak-anak yang yang pemalu, pendiam, rendah diri dan 

sejenisnya, anak-anak yang memiliki prestasi belajar menurun, motivasi 

belajar yang mereka miliki rendah, serta permasalahan lain yang juga 

berkaitan dengan masalah emosi seperti ketakutan yang berlebihan, 

kecemasan, dan sejenisnya. 

Hambatan fungsi sosial juga termasuk kedalam perilku 

menyimpang yang sadar atau tidak sadar pernah kita alami. Perilaku 

menyimpang dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. 

Suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut 

tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di 

dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan disebut sebagai 

sagala macam perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap 

kehendak masyarakat. Menurut Hurlock (dalam Hudaidah 2005:111) 

menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk tingkah laku menyimpang 

antara lain : 

a. Memiliki Perilaku Pembangkangan  

Pembangkangan merupakan tingkah laku seseorang yang 

sifatnya melawan atau menentang perintah, contohnya seorang 
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siswa yang tidak memakai atribut sekolah, siswa yang memakai 

seragam tidak rapi, siswa yang datang terlambat, tidak 

mengerjakan PR, tidak mengikuti upacara bendera di hari 

senin, membolos jam pelajaran, membuat keramaian di kelas, 

dan mengobrol ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Memiliki Perilaku Agresi  

Tingkah laku agresi adalah tingkah laku yang bersifat 

menyerang, contohnya seperti siswa yang berkelahi dengan 

mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan atau kotor, membuat 

kegaduhan di lingkungan sekolah, dan menjahili temannya. 

c. Memiliki Persaingan Tingkah Laku 

Persaingan tingkah laku adalah tingkah laku perlawanan, 

merasa sebanding, contohnya seperti membuat contekan ketika 

ulangan, dan mengambil barang milik temannya. 

d. Memiliki Tingkah Laku Berkuasa  

Tingkah laku berkuasa adalah tingkah laku yang 

memiliki kuasa, mempunyai alih tangan, atau merasa bahwa 

dirinya hebat. Contonya seperti suka memerintah temannya, 

mengatur orang lain demi kepentingan pribadi. 

e. Memiliki Perilaku Egois 

Egois adalah tingkah laku yang hanya mementingkan 

kepentingan diir sendiri, contohnya seperti seorang siswa yang 

tidak memiliki rasa empati terhadap teman dan lingkungannya, 

siswa yang marah ketika mendapat teguran dari guru. Penyebab 
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penyimpangan tingkah laku itu dikarenakan adanya pengaruh 

temannya di sekolah. Adapun contohnya seorang siswa yang 

selalu membangkang perintah guru dengan tidak mengidahkan 

peraturan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


