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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia anak adalah dunia bermain dan separuh dari aktivitasnya mereka 

luangkan untuk bermain, aktivitas anak satu dengan anak yang lain berbeda dan 

kitapun tidak tahu karakteristik dari semua anak,  ada yang berkelakuan baik dan 

adapula anak yang berkelakuan kurang baik. Anak dalam melakukan kegiatan 

umumnya bergerak secara alamiah, suka dengan hal-hal yang bersifat mencoba, 

tidak berpikir jangka panjang apalagi akibat dari apa yang dilakukan. Hal ini 

sering kita lihat dan bahkan dalam keluarga kita sendiri ada anggota keluarga 

yang memiliki sifat atau berkelakuan agak menyimpang. Banyaknya anak-anak 

seusia sekolah dasar yang terlibat dalam berbagai kriminalitas menunjukkan ada 

suatu gejala yang sakit di dalam masyarakat kita. 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat, sedikit banyak 

mempengaruhi perilaku dan kebiasaan manusia. Perkembangan teknologi multi 

media yang ditandai hadirnya internet memudahkan manusia untuk mengakses 

berbagai informasi dari belahan bumi manapun. Informasi didapat dengan begitu 

mudah tanpa sensor, tanpa filter mana yang baik dan yang buruk. Budaya tiap 

negara bisa kita lihat bahkan diikuti oleh generasi muda kita, seakan-akan tidak 

peduli apa akibatnya.  

Berbagai penyimpangan yang dilakukan anak seusia sekolah dasar 

memang sangat memprihatinkan kita semua. Dari tahun ke tahun penyimpangan 
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anak tambah banyak bahkan bertambah model dan caranya (modus). Dari 

informasi yang didapat dari Komisi Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan 

Anak) tercatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia 

sekolah terjadi sepanjang kuartal pertama 2012  Jumlah itu meliputi berbagai 

jenis kejahatan seperti pencurian tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan 

siswa SD hingga SMA (Desy Afrianti dan Siti Ruqoyuah, 2012). 

Laporan Komnas Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa angka 

kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus 

kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni 

sebanyak 2.508 kasus. Angka tersebut memang sangat memprihatinkan dan 

menjadi perhatian kita semua para orang tua.  

Melihat data penyimpangan anak secara Nasional sebagaimana tertulis di 

atas, sangat berkorelasi dengan kondisi yang ada sekolah-sekolah dasar. Hal ini 

terbukti dari observasi dan pengamatan peneliti yang dilakukan di Panti Sosial 

Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden Kabupaten Banyumas. Dari 

pengamatan peneliti dan wawancara dengan beberapa pengurus dan pembimbing 

panti tersebut, hampir setiap hari ada anak yang datang (dikirim) dari berbagai 

daerah atau wilayah untuk meminta dibina dipanti tersebut. Untuk tahun 2014 

angkatan I anak yang dibina di Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” sebanyak 

110 anak, khusus untuk anak yang berasal dari Kabupaten Kebumen dan 

Kabupaten Temanggung. Adapun daftar anak yang dibina terlampir. 
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Dari 110 anak yang masuk dalam progam pembinaan angkatan I tahun 

2014, menurut pengurus panti hampir 80% adalah yang mempunyai perilaku 

menyimpang primer, yaitu perilaku penyimpangan yang bersifat sementara, 

misalnya suka berkelahi, suka jahil, mencuri, dan sebagainya. Permasalahan yang 

menyangkut anak sangat komplek. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian 

para ahli, hampir semua permasalahan sosial lebih diakibatkan karena kondisi 

keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung. Keterbelakangan, 

keterbatasan, ketidakberdayaan baik secara ekonomi, sosial, politik, termasuk 

budaya dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku anak atau bahkan anak sebagai 

korban dari perilaku di lingkungannya. 

Dari berbagai macam kasus kekerasan anak, baik anak sebagai korban 

ataupun sebagai pelaku tindakan, menumbuhkan keinginan peneliti untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab dan alasan atau latar belakang 

permasalahan yang terjadi serta mencari solusi terbaik untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Melalui hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti 

lakukan di Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden, peneliti ingin 

memfokuskan pada langkah dan cara pembinaan anak – anak yang berperilaku 

menyimpang khususnya anak setingkat sekolah dasar di kelas V. Hal ini 

dikarenakan anak yang dibina untuk tahun 2014 angkatan I, lebih banyak anak 

kelas V mencapai 84 anak, yang dibagi menjadi dua kelas. Oleh sebab itu peneliti 

ingin melakukan peneliti dengan memfokuskan pada siswa kelas V dalam satu 

kelas dengan jumlah 42. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi yang tersirat dalam 

uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk perilaku anak sekolah dasar yang menyimpang di PSPA 

“Satria” Baturaden? 

2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi perilaku anak menyimpang ? 

3. Bagaimanakah pola penanganan terhadap anak yang berperilaku 

penyimpangan di PSPA “Satria” Baturaden? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku anak sekolah dasar yang 

menyimpang di PSPA “Satria” Baturaden. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. 

3. Untuk mengetahui pola penanganan atau pembinaan yang diterapkan oleh 

PSPA “Satria” Baturaden terhadap anak yang melakukan menyimpang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Anak Yang Bersangkutan 

a. Dapat memberikan efek jera dan harapan untuk bisa menghilangkan sifat 

dan perilaku yang kurang baik 

b. Untuk mengetahui mana yang baik dan yang kurang baik 
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2. Bagi Panti Sosial 

a. Dapat memberikan informasi tentang kondisi anak yang menyimpang 

berkaitan dengan perilaku dan pembinaan yang telah dilaksanakan 

b. Sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk peningkatan pembinaan agar 

lebih baik 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah khasanah pengetahuan tentang perilaku menyimpang anak 

sekolah dasar. 

b. Berguna untuk pengembangan ilmu pendidikan secara umun. 

4. Bagi Kampus 

Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan bagi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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