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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membahas tentang pelayanan sosial berbasis partisipasi dalam 

upaya meningkatkan keberfungsian sosial remaja terlantar (Studi di UPT. 

Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar). Adapun penelitian terdahulu yang sama-

sama membahas model pembahasan pelayanan remaja terlantar yaitu: 

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Wachyu Ramadhiyanti Sahrul 

(2011) dengan judul “Upaya pembinaan remaja terlantar dengan metode 

bimbingan sosial perorangan (case work) (Studi deskriptif pada unit pelaksana 

teknis (UPT) pelayanan social remaja terlantar pamekasan)”. Upaya 

pembinaan UPT terhadap remaja terlantar diantaranya meliputi: tahap 

pendekatan awal, tahap penerimaan dan tahap bimbingan (bimbingan mental, 

bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan). Kesimpulan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Pada pendekatan awal di dapat remaja terlantar berjumlah 140 remaja 

terlantar yang akan dibagi menjadi dua angkatan dalam setiap tahun. 

2. Pekerja sosial melakukan kontrak pelayanan terhadap klien sebgai bukti 

bahwa klien siap diberikan pembinaan melalui intervensi pekerja sosial  
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selama proses pembinaan berlangsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

pelayanan sosial remaja terlantar Pamekasan. 

3. Setelah dilakukannya penandatanganan kontrak antara pekerja sosial dan 

klien pada tahap pendekatan awal dan proses penerimaan dilakukan, maka 

intervensi pekerja sosial dilakukan pada tahap bimbingan, meliputi 

bimbingan mental (bimbingan keagamaan dan psikologis), Bimbingan 

individu dan kelompok serta psikologis, Bimbingan fisik (olahraga, 

kegiatan fajar, kedisiplinan PBB/PMD, Kesehatan diri dan kebersihan 

lingkungan), Bimbingan keterampilan (pelatihan keterampilan kerja, 

praktek belajar kerja (PBK) dan ekstrakulikuler). 

Dari hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) pelayanan sosial remaja terlantar Pamekasan sangat bermanfaat bagi 

remaja terlantar, hal ini tampak dari meningkatnya perkembangan klien baik 

secara mental, sosial fisik maupun keterampilannya selama berada masa 

pembinaan. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Yuda Bagus Irwanto (2013) dengan 

judul “Implementasi pelayanan sosial di dalam panti terhadap remaja terlantar 

di kantor pelayanan sosial remaja terlantar Blitar”. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayananan sosial kepada remaja putus sekolah yang 

terlantar tidak hanya diberikan pelayanan kebutuhan dasar fisik tetapi panti juga 

menyediakan pelayanan berupa bimbingan dan pembinaan keterampilan. 

Pelayanan yang diberikan panti sesuai dengan standart prosedur pelayanan 

sosial panti sosial bina remaja dari Departemen Sosial RI. Penelitian mengenai 
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implementasi pelayanan yang diberikan kantor PSRT Blitar terdapat pelayanan 

pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan non fisik yaitu: 

1. Implementasi yang dilakukan dalam pemenuhan fisik : 

a. Pelayanan kebutuhan pangan : pelayanan yang dilakukan di PSRT 

Blitar telah memenuhi standart. PSRT Blitar telah bekerja sama dengan 

Dinas Kesehatan dalam memberikan kebutuhan pangan. 

b. Pelayananan kebutuhan papan : Adanya kendala yaitu kurangnya 

fungsi fasilitas seperti kamar mandi yang masih sedikit, dan beberapa 

fasilitas lainnya yang kurang memadai 

c. Pelayanan kebutuhan sandang : Dalam pemenuhan kebutuhan sandang 

telah sesuai dengan standart pelayanan sosial PSBR 

d. Pelayanan Kesehatan : PSRT Blitar telah bekerja sama dengan 

pukesmas kecamatan Sananwetan tentang penanganan kebutuhan 

kesehatan klien  

e. Pelayanan Rekreasi : Adanya rekreasi yang dilaksananakan setiap akhir 

gelombang kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan 

2. Impelementasi pelayananan bimbingan dan pembinaan lanjut  

a. Tahap Pendekatan Awal : Pada Tahap ini dilakukan kegiatan orientasi 

dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi, regristasi, assesment 

.Dalam tahap ini terdapat beberapa hambatan yaitu minimnya dana, 

tidak adanya pegawai atau tenaga yang berkompeten yaitu tenaga 

psikolog untuk menganalisis masalah calon klien. 
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b. Assesment : Pada tahap assesment masih mengalami kendala yaitu 

kemampuan pendidikan sumber daya manusia atau pegawai pekerja 

sosial yang kurang mendukung, Kantor belum mempunyai ruang CC 

(case conference). 

c. Pelayanan bimbingan dan keterampilan : Pada pelayanan ini meliputi 

bimbingan sosial,mental dan fisik. Beberapa kendala yang menjadi 

penghambat yaitu belum adanya kurikulum tentang materi yang 

menyebabkan instruktur kesulitan memberikan materi kepada klien, 

kurangnya buku penunjang juga menjadikan kendala kantor.  

d. Pelayanan tahap resosialisasi dan penyaluran : Pada tahap ini yaitu 

pemberian bantuan alat stimulat. Kualitas barang kuranf bagus yang 

menyebabkan barang mudah rusak, Selain itu pemberian barang 

bantuan masih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan klien. 

e. Pelayanan terminasi dan pembinaan lanjut : Pada tahap ini kegiatan 

yang dilakukan petugas adalah mendatangi langsung untuk 

mengevaluasi eks klien dari daerah asalnya. Kurangnya fungsi fasilitas 

sarana transportasi menyebabkan petugas kesulitan untuk melakukan 

pelayanan pada tahap ini. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Febrianti (2014) dengan judul 

“Pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar di panti sosial 

asuhan anak (PSAA) putra utama 03 Tebet Jakarta Selatan”. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pelayanan sosial yang berada di panti sosial asuhan 

anak (PSAA) putra utama 03 Tebet Jakarta Selatan. Dalam melakukan 
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menanganannya, pekerja sosial menggunakan metode case work dan grub 

work. Dalam menggunakan metode ini cukup berhasil dan sekaligus muncul 

berbagai masalah yaitu: 

1. Case work : pada tahapan ini telah berjalan dengan baik, tetapi pekerja sosial  

mengalami kesulitas dalam prosses assesment karena klien bersifat tertutup 

dan keras kepala. Maka dari itu peksos jadi sulit untuk mengidentifikasi 

dalam mengungkapan permasalahannya. Selain itu karena pekerja sosial 

disini sebagai pengasuh. Terkadang anak memberikan batasan untuk cerita, 

karena takut diceritakan ke pengasuh lainnya. 

2. Grub work : Tahapan yang dilakukan peksos yaitu dengan mengumpulkan 

4-5 anak dengan masalah yang sama dengan dibantu oleh psikolog. Namun 

pekerja sosial kesulitan dalam menyatukan karakter karena klien berlatar 

belakang , budaya, kebiasaan dan pendapat yang berbeda menyebabkan sulit 

dalam memecahkan permasalahannya. 

Pelayanan yang unik dalam tahapan ini terdapat di tahapan planing, pada 

peran peksos dalam mengintervensi kebutuhan klien dari aspek mikro, mezzo 

dan makro karena dengan melihat ketiga aspek tersebut,pekerja sosial menjadi 

tahu bahwa rencana perubahan klien tidak hanya berasal dari diri sendiri, namun 

juga melibatkan orang-orang di sekitar lingkungannya. Selain itu permasalahan 

lainnya yaitu kesulitan  dalam menyatukan karakter karena klien berlatar 

belakang yang berbeda. Permasalaahn lainnya yaitu satu indikator 

keberfungsian sosial yang belum berjalan dengan baik yaitu masih kurang 
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kesadaran klien dalam melakukan tugas dan kewajibannya yang sudah menjadi 

tanggung jawabnya. Seperti menjalan kan sholat 5 waktu. 

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Adam Khoerul 

Anam, (2016) dengan judul “Peran panti sosial bina remaja dalam 

pemberdayaan remaja terlantar di daerah istimewa Yogyakarta”. Hasil dari 

menelitian ini menunjukan “Peran dalam pemberdayaan remaja terlantar Panti 

Sosial Bina Remaja Yogyakarta ada empat peran yaitu bimbingan 

keterampilan,bimbingan sosial, bimbingan motivasi dan bimbingan mental 

keagamaan. Dalam pelaksanaan bimbingan ditangani langsung oleh tenaga ahli. 

Keberhasilan Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta dalam proses 

pemberdayaan remaja terlantar terdapat beberapa indikator : 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar : Dalam hal pemenuhan dasar yang dilakukan 

oleh alumni diantaranya ada yang bekerja, berwirausaha, ataupun 

berwiraswasta. Jangkauan sumber produktif bagi para alumni beragam, ada 

yang mendapatkan bantuan dari Panti berupa peralatan yang dibutuhkan 

sesuaikan dengan keahliannya bahkan ada pula yang meminjam uang di bank 

untuk membeli peralatan yang dia butuhkan untuk menunjang keahliannya. 

2. Partisipasi pembangunan : Dalam partisipasi pembangunan yang dilakukan 

oleh alumni diantaranya mereka membantu memberikan info kepada 

tetangga yang kurang mampu ataupun putus sekolah. Dalam proses 

pembangunan alumni ada yang membuka perusahaan dan memperkerjakan 

orang lain.  
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Dari empat hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa memiliki 

topik yang sama dengan hasil yang berbeda. Persamaan penelitian tersebut 

yaitu dalam memberikan pelayanan sosial mengacu sesuai dengan standar 

prosedur pelayanan sosial, selain itu dalam pembinaan remaja diberikan 

pelatihan dan pembinaan untuk menunjang masa depan yang lebih baik. 

Perbedaan penelitian ini yaitu menekankan pada partisipasi remaja terlantar di 

UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar. 

B. Konsep Pelayanan Sosial  

Konsep pelayanan berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang 

terbaik untuk individu, kelompok dan masyarakat. Sama halnya pelayanan 

sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial pada umumnya. Untuk meningkatkan 

kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam 

diri, kelompok dan lingkungan sosialnya. Secara garis besar pengertian 

pelayanan sosial terbagi menjadi dua bagian yaitu, pengertian dalam arti luas 

dan pengertian dalam arti sempit; 

1. Pelayanan sosial dalam arti luas yaitu pelayanan sosial yang mencangkup 

fungsi pengembangan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, 

perumahan, tenaga kerja dan sebagainya, hal ini biasaynya berkembang di 

negara-negara maju.  

2. Pelayanan sosial dalam arti sempit adalah pelayanan kesejahteraan sosial 

yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada individu, 

kelompok maupun masyarakat yang kurang beruntung dalam 
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kehidupannya, seperti anak terlantar, keluarga miskin dan penyandang 

PMKS lainya. 

Secara umum pelayanan sosial mencakup segala jenis kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan kehidupan individu, kelompok 

atau masyarakat, terutama dengan mereka yang mengalami kesulitan 

hidup.  Khan 1973 (Bernadine.2007:37)  mengemukakan bahwa pelayanan 

sosial terdiri dari program-program yang disediakan untuk memastikan 

ketersediannya pendidikan kesehatan, kesejahteraan dasar untuk 

meningkatkan kehidupan bermasyarakat dan fungsi individual, 

memfasilitasi akses mendapat pelayanan dan kelembagaan pada umumnya, 

dan untuk membantu orang-orang yang menghadapi kesulitan dan 

kebutuhannya.  

Fungsi Pelayanan Sosial 

Fungsi utama pelayanan sosial ialah mengembalikan kondisi kehidupan 

seseorang, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan orientasi 

manusia terhadap perubahan sosial dan penyesuaian dirinya pada perubahan, 

memobilisasi sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pengembangan, serta 

menyediakan struktur-struktur kelembagaan bagi berfungsinya pelayanan-

pelayanan yang terorganisasi lainnya. Fungsi pelayanan sosial dibagi menjadi 

3 kelompok, yaitu : 
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a. Pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan, yang 

bertujuan menanamkan pemahaman dan motivasi serta meningkatkan 

perkembangan kepribadian. 

b. Pelayanan sosial untuk tujuan penyembuhan/terapi dan rehabilitasi, yang 

bertujuan untuk membantu perorangan yang menghadapi masalah sosial.  

c. Pelayanan sosial untuk membantu orang-orang yang menggunakan 

pelayanan sosial yang sudah ada, pemberian informasi dan nasehat, 

antara lain pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang miskin 

untuk pemberian informasi dan nasehat yang menyangkut segi-segi 

hukum, pelayanan darurat melalui telepon. 

C. Konsep Partisipasi 

1. Pengertian Partisipasi  

Partisipasi berasal dari bahasa inggris participate yang artinya 

mengikut sertakan, ikut mengambil bagian. Djalal dan Supriadi(2001:201-

202), mengemukakan bahwa partisipasi adalah pembuat keputusan, 

menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk 

penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Menurut Davis dan Newstrom (1995:179) Partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok. 

Dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan 

kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. 

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi adalah peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik 
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dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi 

masukan seperti; pikiran, tenaga, waktu, keahlian (skill), modal (materi), 

ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 

Bedasarkan pengertian dari beberapa para ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan partisipasi adalah suatu wujud dari peran masyarakat dalam 

aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan 

pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, 

ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam suasana demokratis. 

2. Macam-Macam Partisipasi 

Dari beberapa pengertian partisipasi tersebut Cohen dan Uphoff (Irene. 

2011:61) telah membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:  

a)  Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternative dengan 

masyarakat yang beraitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut 

kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk 

ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. 

b) Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, 

Menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi 

dan penjabaran program. 

c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, 

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah 

dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. 
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d) Partisipasi dalam evaluasi, 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah 

pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk 

mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. 

3. Bentuk Partisipasi  

Dalam partisipasi dapat terbagi beberapa bentuk. Menurut Effendi 

(Irene. 2011:58) partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi 

horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi 

tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 

pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status 

bawahan. Pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, 

masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok 

masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi 

semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang 

mampu berkembang secara mandiri. 

Dalam praktik pelaksanaan partisipasi sebagai hak politik 

memerlukan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pembuatan 

kebijakan publik sehingga dapat terjalin sinergi antara masyarakat, 

pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. 

D.  Keberfungsian Sosial  

Menurut Achlis (2011:15), keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang 

dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi 

sosial tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dirinya demi pencapaian 
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kebutuhan hidup. Ada beberapa indikator ciri-ciri dalam keberfungsian sosial, 

antara lain: 

1. Individu mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan 

fungsinya. 

2. Individu intens menekuni hobi serta minatnya. 

3. Individu memiliki sifat afeksi pada dirinya dan orang lain atau 

lingkungannya. 

4. Individu menghargai dan menjaga persahabatan. 

5. Individu mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik. 

6. Individu semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. 

7. Individu memperrjuangkan tujuan hidupnya. 

8. Individu belajar untuk disiplin dan manajemen diri. 

9. Individu memiliki persepsi dan pemikiran yang realistik. 

Keberfungsian sosial berarti kemampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya, menjalankan peranan dirinya dalam lingkungan sosial 

dan kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

Joyakin mengemukakan keberfungsian sosial seseorang dapat dilihat dari 

empat hal utama yaitu: 

a) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

b) Kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya 

c) Kemampuan dalam menampilkan peranan-peranan sosial dalam 

lingkunganya 

d) Kemampuan dalam pengembangan diri  
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Pada dasarnya masyarakat yang rentan dalam keberfungsian sosial adalah 

korban dari situasi ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. 

Termasuk juga anak-anak, remaja, lansia, perempuan, individu yang hidup 

dalam kemiskinan, individu yang mempunyai keterbatasan fisik, orang yang 

sakit mental dan emosional, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas. Oleh 

karena peranan pekerja sosial yaitu membantu memberfungsikan kembali 

peran-peran sosial yang ada di dalam masyarakat agar lebih sejahtera dalam 

menjalani hidupnya. Dukungan sosial bagi remaja terlantar sangatlah 

membantu dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. 

E. Konsep Remaja 

1. Definisi Remaja  

Remaja dalam bahasa latin disebut adolescence, bedasarkan 

pandangan masyarakat masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan 

periode lain dalam rentang kehidupan. Hurlock, 1991 (Ali dan 

Asrori.2005:14) berpendapat bahwa perkembangan lebih lanjut, istilah 

adolescence sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kemantangan 

mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh piaget 

(Hurlock,1991) berpendapat bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu 

usia dimana individu menjadi terintergrasi ke dalam masyarakat dewasa, 

suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat 

orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. 

Dalam perkembangan remaja memerlukan penambahan ilmu 

pengetahuan dari berbagai pihak untuk menunjang masa perkembangannya 
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misalnya, belajar di sekolah, mengembangkan sikap, kebiasaan dalam 

keluarga. Maka dari itu remaja memerlukan pengarahan dan pengawasan 

dari guru dan orang tua dalam setiap perkembangannya. Depkes RI 2001 

menyatakan bahwa perkembangan psikososial remaja dibagi menjadi 3 

bagian yaitu perkembangan psikososial remaja awal (10-14 tahun), remaja 

pertengahan (15-16 tahun), dan remaja akhir 17-19 tahun).  

 

2. Ciri-Ciri Remaja  

Menurut Apsari (Febrianti dkk.2016:17) pada masa remaja dicirikan 

dengan meningkatnya identifikasi terhadap peer group. Hal ini menunjukan 

remaja mencari kesamaan dan kesesuaian dengan lingkungan sosial yang 

sesuai dengan mereka. Hutchinson 2003 menyebutkan bahwa dalam 

hubungan individu remaja dengan peer group nya akan turut mempengaruhi 

pembentukan identitas, perilaku, kompetensi sosial dan individual seorang 

anak remaja (Febrianti dkk.2016:17).Hurlock 1994 (Poltekes Depkes 

Jakarta.2012:66-67) Mengemukakan berbagai ciri dari remaja adalah : 

a) Masa remaja adalah masa peralihan 

Peralihan dari satu tahap perkembangan ke perkembangan berikutnya 

secara berkesinambungan. Pada masa ini bukan lagi seorang anak dan 

bukan seorang dewasa. Masa ini merupakan masa yang sangat strategis, 

karena memberi waktu kepada remaja untuk membentuk gaya hidup 

dari menentukan pola perilaku, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang sesuai 

dengan yang diinginkan. 
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b) Masa remaja adalah masa terjadi perubahan  

Pada masa remaja perubahan fisik terjadi dengan pesat antara lain; 

perubahan perilaku dan sikap juga berkembang. Ada empat perubahan 

besar yang terjadi pada remaja yaitu emosi, peran, minat, pola perilaku 

(perubahan sikap menjadi ambivalen). 

c) Masa remaja adalah masa yang penuh masalah 

Hal ini terjadi karena remaja belum terbiasa menyelesaikan masalahnya 

sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Akibatnya, terkadang terjadi 

penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

d) Masa remaja adalah masa mencari identitas. 

Identitas diri yang dicari remaja adalah berupa kejelasan siapa dirinya 

dan peran dirinya di masyarakat. Remaja tidak puas dirinya sama 

dengan kebanyakan orang, ia ingin memperlihatkan dirinya sebagai 

individu, sementara pada saat yang sama ia ingin mempertahankan 

dirinya terhadap kelompok sebaya. 

e) Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan  

Stigma dari masyarakat bahwa remaja adalah anak yang tidak rapi, 

tidak dapat dipercaya, cenderung berperilaku merusak, sehingga 

menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan mengawasi 

kehidupan remaja. 

f) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca matanya 

sendiri, baik dalam melihat dirinya maupun melihat orang lain, 
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mereka belum melihat apa adanya, tetapi menginginkan sebagaimana 

yang ia harapkan 

g) Masa remaja adalah ambang masa dewasa 

Remaja semakin matang berkembang dan berusaha memberi kesan 

sebagai seseorang yang hampir dewasa. Remaja akan memusatkan 

dirinya pada perilaku yang dihubungkan dengan status orang dewasa, 

misalnya berpakaian dan bertindak. 

3. Jenis Tugas-Tugas Perkembangan Remaja 

Dalam hal perkembangan remaja difokuskan pada upaya meninggalkan 

sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai 

kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa seperti pada umumnya. Adapun 

tugas-tugas perkembangan masa remaja adalah berusaha : 

a) Mampu menerima keadaan fisiknya 

b) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa 

c) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlaian 

jenis 

d) Mencapai kemandirian emosional 

e) Mencapai kemandirian ekonomi 

f) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat 

g) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan 

orang tua 
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h) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk 

memasuki dunia dewasa. 

i) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

j) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan 

keluarga 

Dalam tugas perkembangan fase remaja dapat terlihat hubungan yang 

cukup erat antara lingkungan kehidupan sosial. Pecapaian fase remaja akan 

terwujud apabila melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. 

4. Karakteristik Umum Perkembangan Remaja 

Ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi 

melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan 

sebagai seorang dewasa, ternyata belum dapat menunjukan sikap dewasa. 

Maka dari itu ada sejumlah sikap yang ditunjukkan oleh remaja antara lain: 

a) Kegelisahan 

Pada fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme, 

angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. 

Namun sesungguhnya remaja belum memiliki kemampuan yang 

memadai untuk mewujudkannya. Seringkali angan-angan dan 

keinginannya jauh lebih besar dibandingkan kemampuannya. Tarik 

menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang 

masih belum memadai mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan 

gelisah. 
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b) Pertentangan  

 Masa remaja adalah fase mencari jati diri. Dalam situasi psikologis 

antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum 

mampu untuk mandiri. Oleh karena itu pada umumnya remaja sering 

mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan pendapat 

antara remaja dengan orang tua. 

c) Menghayal  

Remaja berkeinginan untuk menjelajah dan berpertualang, tidak semua 

tersalurkan. Biasanya hambatannya dari segi keuangan. Akibatnya 

mereka sering mengkhayal, mencari kepuasan, bahkan menyalurkan 

khayalan melalui dunia fantasi. 

d) Aktivitas berkelompok 

Singgih (Ali.2005:17) Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari 

kesulitannya dengan berkumpul dengan rekan sebaya untuk melakukan 

kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan secara 

berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama. 

e) Keinginan mencoba segala sesuatu 

Remaja di dorong oleh rasa tahu yang tinggi, dan cenderung ingin 

bertualang, menjelajah segala sesuatu, mencoba segala sesuatu yang 

belum pernah dialaminya. Selain itu pada masa remaja berkeinginan 

seperti orang dewasa menyebabkan ingin mencoba melakukan apa yang 

sering dilakukan oleh orang dewasa. Maka dari itu yang amat penting 

bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa tahunya yang  
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tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan 

produktif. 

F. Konsep Remaja Terlantar 

1. Pengertian Remaja Terlantar 

Remaja terlantar merupakan seorang anak yang karena suatu sebab 

orang tuannya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik 

jasmani, rohani dan sosial (pola pembangunan kesejahteraan 

sosial.2003:76). Anak terlantar memiliki definisi yang beragam. Anak 

yatim, anak piatu, anak piatu terlantar, anak dari keluarga tidak mampu, 

anak putus sekolah dan anak yang diperlakukan salah (diperlakukan 

kejam/keras atau dimanja secara berlebihan). 

Anak terlantar merupakan bagian dari penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan didefinisikan sebagai anak yang bedasarkan 

penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan 

tersebut tidak terpenuhi kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, 

maupun sosial. 

Permasalahan pada remaja terlantar dapat kita lihat dari berbagai 

perspektif diantaranya; 1) remaja terlantar yang mengalami masalah dalam 

sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak 

piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari 

keluarga yang kawin muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak 

yang dibuang oleh orang tuanya); 2) Remaja yang mengalami masalah 
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dalam cara pengasuhan seperti Remaja yang mengalami tindak kekerasan 

baik secara fisik, sosial maupun psikologis, Remaja yang mengalami 

eksploitasi ekonomi dan seksual serta seorang remaja yang diperdagangkan; 

3) Remaja yang  kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti Remaja yang 

kurang gizi dan Remaja yang tidak bersekolah atau putus sekolah 

2. Pelayanan Bagi Remaja Terlantar 

 Dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial anak terlantar 

pelayanan sosial anak terlantar, pelayanan sosial memiliki peranan penting 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pelayanan 

yang diberikan, memungkinkan anak untuk mengembangkan kemampuan 

sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan 

kebutuhan anak lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan 

sebagai pelayanan yang difokuskan pada bantuan untuk perorangan atau 

kelompok yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan 

fungsi sosial atau keterlantarannya. 

 Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

(2006) melalui pedoman umum tanggung jawab negara dalam pelayanan 

sosial anak terlantar menyatakan pelayanan sosial untuk anak terlantar yaitu 

suatu proses suatu rangkaian kegiatan terencana untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, mental dan atau sosial anak terlantar dengan kriteria dan 

sasaran jelas dan terfokus, dilaksanakan dengan pendekatan analitik, 

bedasarkan suatu proses. Mencakup fungsi pencegahan, pengembangan 
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kemampuan, penyembuhan masalah, pemulihan peran sosial, perlindungan 

dan keterpaduan dengan sistem layanan lainnya. 

3. Fungsi Pelayanan Sosial Anak Terlantar  

Dengan adanya pelayanan sosial anak terlantar dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Khan dalam Soetarso menyebutkan ada 

beberapa fungsi pelayanan sosial bagi anak terlantar yaitu : 

a. Pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pembangunan. 

b. Pelayanan sosial untuk tujuan penyuluhan, pemberian bantuan, 

rehabilitasi dan perlindungan sosial. 

c. Pelayanan sosial untuk membantu orang yang menjangkau dan 

menggunakan pelayanan yang telah ada, pemberian informasi dan 

nasehat. 

d. Pelayanan sosial untuk mendorong partisipasi. 

Pelayanan sosial anak terlantar ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas atau sumber-sumber 

pertolongan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelayanan sosial anak 

terlantar harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dari penerima layanan 

dan menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi anak. 

4. Bentuk Pelayanan Sosial Anak Terlantar 

Pelayanan sosial diberikan sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan individu atau kelompok tersebut. Muhidin(1997:42) berpendapat 

ada beberapa bentuk-bentuk pelayanan sosial menurut antara lain: 
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a. Bimbingan sosial bagi keluarga 

b. Program asuhan keluarga dan adopsi anak 

c. Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman 

d. Program rehabilitasi bagi penderita cacat 

e. Program bagi lanjut usia 

f. Program penyembuhan bagi penderita gangguan mental 

g. Program bimbingan bagi pasien rumah sakit 

 


