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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden 

Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden berdiri tanggal 2 

Februari 1976, berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas. PSPA merupakan 

salah satu wadah yang didirikan dibawah naungan Departemen Sosial Republik 

Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 

anak dari situasi yang menghambat perkembangan fisik, mental dan atau 

sosialnya kepada situasi yang memungkinkan anak dapat tumbuh kembang 

secara wajar. Pemerintah melalui Kementrian Sosial mempunyai perhatian dan 

komitmen kepada warga negara dalam merespon permasalahan kesejahteraan 

sosial bagi anak, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus. Pendirian PSPA tersebut sejalan dengan hak asasi anak yang telah lama 

disahkan PBB. Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang 

Dunia I.  Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan 

terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktifis 

perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster-poster yang meminta 

perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang (Unicef, 

2003:12). Pada tahun 1942 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi 

secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai 

“Deklarasi Jenewa”. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB 
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mensahkan Konvensi Hak Anak dan pada tanggal 2 September 1990 mulai 

diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1, “ 

Konvensi hak anak ini akan diberlakukan pada hari ketigapuluh setelah tanggal 

diterimanya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa instrumen 

ratifikasi atau keikutsertaan yang keduapuluh.” 

Gagasan mengenai hak anak ini juga tercantum dalam Declaration 

Universal of Human Rights (DUHAM) yang bersifat universal, dalam arti setiap 

hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia 

tanpa terkecuali serta pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. DUHAM 

merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan 

negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat  

dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan berusaha dengan cara 

mengajarkan dan mendidik untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak 

dan kebebasan-kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang 

progresif baik secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan 

pematuhannya secara universal dan efektif, baik diantara bangsa-bangsa negara 

anggota maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayahnya yang berada dibawah 

kekuasaan hukum mereka. DUHAM merumuskan pengakuan atas martabat 

kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota 

keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian 

manusia. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. 

Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi 
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kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tercantum dalam konvensi 

tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak sebagai: “…setiap 

manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang 

yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. 

Kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan definisi 

tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

Dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan bahwa “Anak karena 

ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan 

pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan 

sesudah kelahiran”. Definisi tersebut berlaku semenjak anak masih dalam 

kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan 

fisiknya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 dan 2 :  

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya 

hak  anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam 

kandungan.” 

 

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002  tentang 

Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan anak Indonesia 

telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap 

dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut antara lain adalah: 

Pasal 4 :    Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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Pasal 5 :    Setiap  anak berhak atas suatu nama sebagai  identitas  

diri  dan status kewarganegaraan. 

Pasal 6 :  Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. 

Pasal 8 :  Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, 

mental, spiritual, dan sosial.  

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan 

informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan. 

Pasal 13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab 

atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

a.    Diskriminasi 

b.    Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c.    Penelantaran 

d.    Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

e.    Ketidakadilan 

f.     Perlakuan salah lainnya. 

 

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur 

dalam pasal 64 ayat (3) : 

a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 

dan untuk menghindari labelisasi. 

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli 

baik fisik, mental maupun sosial. 

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 

 

1. Sejarah Singkat PSPA 

Panti Sosial Petirahan Anak merupakan salah satu institusi yang 

dikembankan oleh Kementrian Sosial RI dengan ruang lingkup pelayanan dan 

fokus penanganan untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial 
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anak berupa masalah perilaku dan hambatan penyesuaian diri akibat adanya 

hambatan keberfungsian sosial dan masalah sosial ekonomi keluarga. 

PSPA ”Satria” Baturaden beroperasi pada tanggal 2 Februari 1976 

setelah diresmikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa 

Tengah PSPA ”Satria” Baturaden pertama kali betempat di desa 

Karangmangu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 orang yang 

berasal dari Kabupaten Banyumas. Kemudian tahun 1977 PSPA ”Satria” 

Baturaden pindah ke desa Ketenger tidak jauh dari tempat semula. 

Pada tahun 1979 nama Panti Petirahan Anak Baturaden (PPAB) 

berganti menjadi Sasana Petirahan Anak (SPA) sesuai dengan SK Menteri 

Sosial Nomor : 41/HUK/KEP/XI/1979 dengan wilayah kerja meliputi : 

1. Wilayah eks Karisidenan Banyumas 

2. Wilayah eks Karisidenan Kedu 

3. Wilayah eks Karisidenan Pekalongan 

Pada tanggal 20 Juni 1991 nama Sasana Petirahan Anak (SPA) 

Baturaden diganti menjadi Sasana Petirahan Anak ”Satria” Baturaden 

berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa 

Tengah Nomor : 32.6/VI.08/VI/91. 

Pada tanggal 2 Mei 1995 nama Sasana Petirahan Anak ”Satria” 

Baturaden diganti menjadi Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) ”Satria” 

Baturaden berdasarkan SK Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial 

Departemen Sosial RI Nomoe : 48/KPTS/BKS/V/95 dengan jumlah penerima 

manfaat sebanyak 60 orang anak per bulan. 
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Pada tahun 1999 Panti Sosial Petirahan Anak ”Satria” Baturaden 

berpindah kewenangannya dibawah Badan Kesejahteraan Sosial (BKSN) 

dengan jumlah sasaran pelayanan sebanyak 72 orang. Kemudian tahun 2001 

berpindah lagi di bawah Departemen Sosial RI. 

Berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor : Peg.06/HUK/2001 

tanggal 26 Oktober 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Sosial RI dan SK Menteri Sosial RI Nomor : 59/HUK/2003 tanggal 23 Juli 

2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan 

Departemen Sosial RI, maka Panti Sosial Petirahan Anak ”Satria” Baturaden 

menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial 

untuk menjalankan fungsi sosialisasi dan pengembangan perilaku anak yang 

memiliki masalah yang dapat mengganggu keberfungsian sosial mereka 

dikemudian hari. 

Tahun 2004 sasaran wilayah penerima pelayanan panti sosial 

petirahan anak “Satria” Baturaden menjadi regional jawa. Jumlah sasaran 

meningkat menjadi 100 orang. Pada tahun 2007 PSPA “Satria” Baturaden 

melakukan pengembangan yaitu Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(PRSA) dengan jumlah penerima pelayanan sebanyak 10 orang. Pelayanan 

PRSA terbagi menjadi 2 jenis layanan yaitu Penampungan Sementara dan 

Rumah Perlindungan, dengan waktu pelayanan 1 sampai dengan 6 bulan. 

Sasaran dari PRSA adalah anak-anak yang termasuk kategori memerlukan 
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perlindungan khusus, misalnya : anak yang mengalami kekerasan atau korban 

tindak kekerasan baik fisik, mental maupun seksual. 

Tahun 2008 PSPA “Satria” Baturaden juga mengembangkan program 

pelayanan TBS yaitu Tempat Bermain Sejahtera. TBS dimaksudkan sebagai 

wadah pembinaan usaha kesejahteraan sosial anak dengan mengutamakan 

kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra dasar. Keberadaan 

TBS juga berupaya membantu orangtua atau keluarga dalam melaksanakan 

fungsi perlingdungan dan pemenuhan hak-hak anak yang mengacu pada 

Konvensi Hak-hak Anak. Sasaran TBS adalah anak berusia dibawah 5 tahun, 

berasal dari keluarga kurang beruntung baik secara fisik, sosial, ekonomi dan 

atau psikologi. 

2. Visi dan Misi PSPA 

Visi : sebagai pusat perlindungan sosial dan pengembangan perilaku anak. 

Visi tersebut mengandung makna : 

a. PSPA merupakan lembaga sosial yang memusatkan perhatian terhadap 

upaya sosialisasi / penanaman nilai dan norma sosial yang baik pada anak 

melalui penanaman disiplin dan kemandirian anak 

b. PSPA menjadi wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi dan 

kreatifitas anak 

c. PSPA adalah wadah pembelajaran anak dalam mengembangkan relasi 

dan komunikasi sosial. 

Misi :  
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a. Melakukan pencegahan dan upaya perlindungan sosial anak secara 

berkualitas, berkelanjutan dan terintegrasi 

b. Mencegah dan memperbaiki kelainan tingkah laku anak yang 

berhubungan dengan kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan 

c. Memantapkan dan meningkatkan fungsi dan peran anak agar dapat 

tumbuh kembang secara wajar 

d. Mengupayakan peningkatan, pengembangan otensi anak untuk 

menghapus kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan 

e. Menciptakan keceriaan lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai 

tempat yang baik bagi anak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi 

dalam pembangunan 

f. Meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab keluarga dan masyarakat 

dalam melindungi hak-hak anak 

g. Mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung 

keberfungsian sosial anak dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dan 

perlakuan salah terhadap anak. 

3. Sasaran, Kriteria dan Persyaratan Pelayanan 

a. Sasaran Pelayanan Petirahan Anak 

Mulai tahun 2010 sasaran penyelenggaraan pelayanan panti sosial 

petirahan “Satria” Baturaden secara kuantitas berjumlah 110 orang 

penerima manfaat (laki-laki dan perempuan seimbang), antara lain : 

1) Anak berusia dibawah 18 tahun 
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2) Anak yang menurut penilaian keluarga / sekolah / masyarakat 

mengalami masalah perilaku  dan hambatan penyesuaian diri yang 

dapat menghambat fungsi sosial dan perkembangannya 

3) Anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, keluarga yang 

mengalami masalah atau hambatan dalam mendidik anak dan 

keluarga yang tidak harmonis atau mengalami keretakan hubungan 

diantara anggota keluarga (broken home). 

b. Kriteria Penerima Pelayanan Petirahan Anak 

1) Anak laki-laki dan perempuan 

2) Berusia 10 s/d 15 tahun 

3) Siswa SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat 

4) Anak yang menunjukkan perilaku bermasalah dan hambatan 

penyesuaian diri 

5) Berasal dari minimal satu wilayah kecamatan dalam satu atau lebih 

kabupaten/kota 

6) Dikirim dari instansi terkait (dinas sosial, dinas pendidikan kab/kota) 

c. Persyaratan Penerima Pelayanan Petirahan Anak 

1) Siswa SD kelas 4,5, dan 6 

2) Berasal dari minimal satu wilayah kecamatan 

3) Berbadan sehat, tidak memiliki penyakit menular dan atau pernah 

menderita penyakit berat (Jantung, Liver, TBC) 

4) Mendapat ijin dari orang tua / wali secara tertulis 

5) Sanggup mengikuti kegiatan PSPA selama 1 bulan 
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6) Sanggup mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib PSPA 

7) Selama mengikuti kegiatan di PSPA anak tidak mendapatkan uang 

saku 

8) Didampingi oleh 3 orang guru pendamping dari daerah asal yang 

ditugaskan oleh dinas pendidikan, sanggup mendampingi anak selama 

kegiatan di PSPA, memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan 

tugas di sekolah serta berasal dari guru kelas. 

4. Program Pelayanan yang ada di PSPA 

Pelayanan yang dilakukan di Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” 

Baturaden dibagi menjadi 4 program pelayanan, yang meliputi :  

a. Pelayanan Petirahan Anak (PPA) 

PPA merupakan pelayanan yang diberikan kepada anak akibat 

permasalahan perilaku dan hambatan anak dalam penyesuaian diri dan 

keberfungsian sosial anak, bagi dari segi ekonomi,sosial maupun 

psikologis karena kondisi rumah tangga. Adapun sasaran dari program 

PPA adalah anak setingkat SD kelas IV,V, dan VI baik laki-laki maupun 

perempuan. Yaitu anak mengalami masa atau menunjukkan bentuk 

perilaku yang menyimpang seperti suka membolos, berkelahi, sering 

melawan orang tua, ataupun menarik diri dari pergaulan teman-temannya. 

b. Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (PRSA) 

Merupakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan 

khusus. Ada beberapa fungsi pelayanan khusus yang ditangani PRSA 

antara lain : 1) pemberian layanan segera bagi anak yang mengalami 

Studi Kasus Tentang...,  Anisa Agus Setyaningrum, FKIP UMP, 2014



16 

 

tindak kekerasan dan perlakukan salah, 2) perlindungan dari tindakan luar 

dan mengembalikan keberfungsian sosial anak akibat dari tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain. 

c. Pelayanan Taman Anak Sejahtera (PTAS) 

PTAS merupakan media pelayanan sosial bagi anak balita atau 

anak usia dini, agar terpenuhi hak untuk hidup dan tumbuh kembang 

secara optimal.  Sasaran dari program layanan PTAS adalah anak usia 

dini yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, yang diakibatkan 

oleh kondisi keluarga yang kurang harmonis, broken home, ataupun kasus 

lain yang berkaitan dengan rumah tangga, termasuk ekonomi. 

d. Pelayanan Pekerja Sosial Sekolah (PPSS) 

PPSS merupakan layanan bagi siswa setingkat SMTP/SMTA yang 

mengalami masalah dengan perilaku dan hambatan penyesuaian diri dan 

atau mendapatkan perilaku salah yang dapat mempengaruhi kegiatan 

belajar. Pelayanan ini merupakan kolaborasi dari pekerja sosial dengan 

guru bimbingan konseling dengan menempatkan siswa tetap berada pada 

sekolahnya. PPSS memfokuskan sasaran pada siswa setingkat SLTP atau 

SLTA baik laki-laki maupun perempuan. 

PPA merupakan pelayanan yang diberikan kepada anak akibat 

permasalahan perilaku dan hambatan anak dalam penyesuaian diri dan 

keberfungsian sosial anak, bagi dari segi ekonomi,sosial maupun psikologis 

karena kondisi rumah tangga. Lamanya anak mendapat petirahan anak selama 

1 (satu) bulan. Program pelayanan kesejahteraan anak melalui Panti Sosial 
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Petirahan Anak diselenggarakan dengan sistem panti yang menempatkan 

anak dalam cottage-cottage dengan didampingi oleh Pengasuh Asrama dan 

dibimbing oleh pekerja sosial. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesejahteraan anak adalah pendekatan pekerjaan sosial dengan 

metode bimbingan sosial kelompok dan bimbingan sosial individu. Gambaran 

tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan dalam memberikan pelayanan bagi 

penerima manfaat di Panti Sosial Petirahan Anak “Satria” Baturaden : 

1) Tahap Awal 

a) Penjangkauan 

Upaya penjaringan calon sasaran pelayanan melalui koordinasi 

dengan pemerintah daerah kabupaten/kota (dinas sosial dan 

pendidikan) : 

1) Surat pemberitahuan pelayanan 

2) Prosedur pengiriman 

3) Leaflet dan brosur panti 

4) Panduan seleksi 

5) Criteria sasaran dan jumlah penerima manfaat 

6) Jadwal pengiriman penerima manfaat 

7) Bahan penunjang 

b) Sosialisasi Program 
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Upaya memberikan informasi tentang pelayanan panti sosial 

petirahan anak. Sosialisasi diberikan di wilayah kerja PSPA di daerah 

sasaran pelayanan.  

c) Bimbingan dan Motivasi Sosial 

Upaya menumbuhkan motivasii kepada penerima pelayanan 

baik untuk anak maupun orang tua. 

d) Seleksi 

Tahapan seleksi, sebagai berikut : 

1) Upaya menentukan calon penerima manfaat, yang didapatkan dari 

sekolah 

2) Menetapkan hasil seleksi penerima manfaat oleh dinas sosial, dinas 

pendidikan, departemen agama dan instansi lain yang terkait 

3) Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah 

(dinas sosial dan pendidikan) yang mendapatkan alokasi 

pelayanan dengan melibatkan : pekerja sosial (PSPA), petugas 

dinas sosial, petugas dinas pendidikan. 

4) Pemanggilan Calon Penerima Manfaat 

Pihak panti atau dinas sosial melakukan pemanggilan 

kepada calon penerima pelayanan secara formal melalui surat. 

2) Pelaksanaan 

a. Penerimaan Calon Penerima Manfaat, kegiatan meliputi : 

1) Penyerahan petirah dan guru pendamping oleh pihak daerah ke 

panti sosial petirahan anak 
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2) Penerimaan penerima manfaat oleh pihak panti sosial petirahan 

anak 

3) Penerimaan hasil seleksi penerima manfaat ke panti sosial 

petirahan anak 

4) Verifikasi hasil seleksi penerima manfaat ke panti sosial petirahan 

anak 

5) Prosesi penerimaan calon penerima manfaat. 

b. Registrasi, meliputi : 

1) Pemberian nomor induk anak (NIA) 

2) Pengisian buku induk penerima manfaat 

3) Registrasi dilaksanakan setelah anak berada dip anti dengan 

melengkapi persyaratan  

c. Penempatan Anak, meliputi : 

1) Pembagian kelompok, yaitu membagi petirah dalam kelompok 

secara proporsional yang akan dibimbing oleh pekerja sosial 

(1:10) 

2) Pengasramaan, yaitu menempatkan penerima manfaat pada asrama 

sesuai dengan kapasitas 

3) Observasi dan identifikasi penerima manfaat. 

d. Pembahasan Program dan Jadwal Setiap Kegiatan 

Pembahasan program dan jadwal diselenggarakan oleh seksi 

program dan advokasi sosial dengan melibatkan segenap unsur yang 

terlibat dalam pelayanan PSPA. 
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e. Penelaahan dan Pengungkapan Masalah 

Pengungkapan masalah merupakan kegiatan yang akan 

dijadikan dasar pemberian program bimbingan sesuai dengan tingkat 

kompleksitas masalah. Dalam assessment, pekerja sosial 

menggunakan perlengkapan berupa : form observasi penerima 

manfaat, form pra test dan post test bimbingan (sosial, studi, mental, 

spriritual, fisik) 

f. Pembuatan Rencana Intervensi 

Kegiatan untuk merencanakan bentuk penanganan masalah 

yang tepat untuk anak berdasarkan hasil assessment. Hal-hal penting 

yang perlu dipertimbangkan dalam rencana intervensi : 

1) Hasil assessment dan deskripsi, berbagai masalah, potensi dan 

kebutuhan yang dihadapi anak 

2) Menghitung berbagai sumber daya yang dibutuhkan dan sumber 

daya yang tersedia 

3) Menghitung sumber daya manusia yang dibutuhkan dan kualifikasi 

yang diperlukan 

4) Merencanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan 

5) Menetapkan tujuan dan hasil kegiatan 

6) Membagi tugas kepada profesi lain sebagai tim 

7) Menyusun jadwal 

8) Melakukan induksi peranan pada anak mengenai tugas yang harus 

dilakukan di PSPA. 
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g. Pelaksanaan Intervensi 

Pelaksanaan intervensi mengacu pada rencana intervensi yang 

telah disusun sebelumnya. Dalam tahap ini juga dilakukan 

pemantauan oleh pekerja sosial untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

intervensi selaras dengan rencana. Pekerja sosial melakukan diskusi 

dengan seksi rehabilitasi sosial mengenai perkembangan yang terjadi 

selama proses intervensi. Jenis pelayanan intervensi, meliputi :  

1) Pelayanan kebutuhan dasar, antra lain : penyediaan tempat tinggal, 

pemberian makan 3 kali sehari, penyediaan pakaian, bantuan 

pengobatan dan perawatan kesehatan. 

2) Pelayanan asuhan dan pendampingan oleh pekerja sosial secara 

penuh setiap hari 

3) Pelayanan bimbingan : sosial, fisik dan kesehatan, belajar, mental 

spiritual, kepribadian, bakat dan kreatif, konseling, dan temu 

bahas kasus. 

3) Tahap Akhir 

a. Terminasi 

Terminasi merupakan proses pemutusan pelayanan setelah  

penerima manfaat selesai mengikuti bimbingan PSPA. Kegiatan 

dilakukan dengan cara penyerahan kembali anak yang telah mengikuti 

program petirahan kepada orang tua dan lembaga pemerintah yang 

mengirim. 

b. Resosialisasi 
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Resosialisasi merupakan proses bimbingan karena peran serta 

keluarga dan masyarakat bagi anak yang telah mengikuti kegiatan 

petirahan. Resosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan 

kepada orang tua dan penyebarluasan informasi menggunakan leaflet. 

c. Penyaluran 

Penyaluran merupakan kegiatan menghubungkan penerima 

manfaat dengan sumber lain dalam rangka pemantapan hasil 

bimbingan. 

d. Bimbingan Lanjut 

Bimbingan lanjut adalah suatu proses pelayanan setelah 

penerima manfaat dikembalikan ke daerah yang bertujuan untuk 

membantu memberikan bimbingan lanjut bagi penerima manfaat 

pasca pemberian bimbingan di panti. Bimbingan lanjut dilakukan 

dengan cara kunjungan ke rumah, pembahasan kasus di daerah atau 

pembentukan forum komunikasi orang tua eks petirahan. 

e. Evaluasi Program Pelayanan 

Evaluasi program merupakan proses penilaian pelaksanaan 

program pelayanan panti sosial petirahan anak baik proses, hasil, 

maupun tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan setelah anak mengakhiri pelayanan dan meninggalkan PSPA. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain : 

1) Peninjauan lapangan (ke daerah) dalam hal ini petugas mendatangi 

lokasi sasaran 
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2) Pengisian instrument evaluasi yang telah disiapkan. Instrument 

dapat diisi langsung oleh petugas evaluasi dan atau diisi oleh 

petugas di daerah melalui penjelasan cara dan maksud kegiatan. 

Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan persepsi. 

3) Pemantauan hasil bimbingan. 

 

B. Anak Sekolah Dasar 

3. Pengertian anak Sekolah Dasar 

Menurut Suryabrata (2008) pengertian anak usia sekolah adalah anak 

yang berada pada usia-usia sekolah. Masa usia sekolah sebagai masa kanak-

kanak akhir yang berlangsung dari usia enam hingga kira-kira usia duabelas 

tahun. Karakteristik utama usia sekolah adalah mereka menampilkan 

perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, diantaranya 

perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik. 

Selanjutnya seorang anak mulai bersekolah dimana ia akan 

memperoleh pendidikan secara formal dari guru/pengajar/pendidik. Sekolah 

adalah tempat sesudah keluarga dimana anak akan memperoleh pendidikan. 

Oleh karena itu sekolah merupakan lembaga yang sangat penting didalam 

pembentukan kepribadian anak dan menentukan mutu anak tersebut 

dikemudian hari. Menurut Nasution (1993, dalam Djamarah, 2008) masa 

usia sekolah sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 

enam tahun hingga kira-kira sebelas atau duabelas tahun. 
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Usia sekolah ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar 

dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah 

sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa 

sekolah oleh karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima 

pendidikan formal, tetapi bisa juga dikatakan bahwa masa usia sekolah 

adalah masa matang untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. 

Disebut masa matang untuk belajar karena anak sudah berusaha untuk 

mencapai sesuatu, sedangkan disebut masa matang untuk sekolah karena 

anak sudah menamatkan taman kanak-kanak, sebagai lembaga persiapan 

bersekolah yang sebenarnya dan anak sudah menginginkan kecakapan-

kecakapan baru yang dapat diberikan dari sekolah. 

Masa usia sekolah dianggap oleh Suryabrata (2008) sebagai masa 

intelektual atau masa keserasian bersekolah. Tetapi dia tidak berani 

mengatakan pada umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk sekolah 

dasar. Kesukaran penentuan ketepatan umur matang untuk masuk sekolah 

dasar disebabkan kematangan itu tidak hanya ditentukan oleh umur semata, 

tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti yang sudah 

dibahas sebelumnya. 

Definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, 

jika disimpulkan mengatakan bahwa usia sekolah adalah usia yang sangat 

penting dalam perjalanan hidup anak, karena usia inilah pertama sekali anak 

diperkenalkan dengan dunia pendidikan formal, dimana dalam pendidikan 

formal anak sudah dituntut mampu menerapkan intelektualnya. Dalam masa 
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ini juga anak mengalami pertumbuhan fisik serta perkembangan emosional 

dan sosial, anak senang berkumpul dengan teman sebaya untuk melakukan 

sosialisasi. Rentang umur usia sekolah antara enam sampai dua belas tahun  

sesuai dengan pendapat Nasution (1993, dalam Djamarah, 2008). 

Sekolah berperan sebagai agen untuk mentransmisikan nilai-nilai 

masyarakat pada setiap generasi selanjutnya dan mengatur berbagai 

hubungan dengan teman sebaya. Sebagai agen sosialisasi kedua setelah 

keluarga, sekolah memberikan pengaruh besar pada perkembangan sosial 

anak. 

4. Karakteristik anak SD 

Menurut Nursidik Kurniawan  (2010) ada beberapa karakteristik anak 

di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru, agar lebih mengetahui 

keadaan peserta didik khususnya ditingkat sekolah dasar. Sebagai guru harus 

dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan siswanya maka 

sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswanya. 

Adapun karakteristik peserta didik sebagai berikut : 

a. Anak sekolah dasar senang bermain. 

Karakteristik ini menurut guru SD untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. 

Guru SD seyogyanya merancang model pembelajarn yang 

memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya 

mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan 
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jadwal pelajaran hendaknya diselang saling antara mata pelajaran serius 

dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan. 

b. Anak sekolah dasar senang bergerak. 

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat 

duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru 

hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak 

berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka 

waktu lama, dirasakan anak sebagai siksaan. 

c. Anak sekolah dasar senang bekerja dalam kelompok. 

Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-

aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi 

aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung 

pada diterimanya dilingkungan, belajar menerima tanggung jawab, belajar 

bersaing dengan orang lain secara sehat. Karakteristik ini membawa 

implikasi bahwa guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak untuk bekerja dalam kelompok. Guru dapat meminta 

siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk 

menyelesaikan tugas secara kelompok. 

d. Anak sekolah dasar senang merasakan atau melakukan / memperagakan 

sesuatu secara langsung. 

Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki 

tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. 
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Berdasar pengalaman ini, siswa membentuk konsep tentang angka, ruang, 

waktu, fungsi badan, jenis kelamin,moral dan sebagainya. Bagi anak SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa. 

Pendapat tersebut di atas juga sejalan dengan pemikiran Desmita 

(2009) yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik anak sekolah 

dasar. Usia rata – rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 

tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian 

tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua 

masa perkembangan, yaitu masa kanak – kanak tengah (6 – 9 tahun) , dan 

masa kanak – kanak akhir (10 – 12 tahun)  

Anak – anak masa sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan anak – anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang 

bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya 

mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, 

mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

Menurut Selfert dan Haffung (2006) karakteristik anak usia SD 

memiliki tiga jenis perkembangan : 

a. Perkembangan Fisik 
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Hal tersebut mencakup pertumbuhan biologis misalnya 

pertumbuhan otak, otot dan tulang. Pada usia 10 tahun baik laki-laki 

maupun perempuan tinggi dan berat badannya bertambah kurang lebih 

3,5 kg. Namun setelah usia remaja yaitu 12 – 13 tahun anak perempuan 

berkembang lebih cepat dari pada laki-laki. 

b. Perkembangan Kognitif 

Hal tersebut mencakup perubahan – perubahan dalam 

perkembangan pola pikir. Perkembangan kognitif seperti dijelaskan oleh 

Jean Piaget dapat dijelaskan berdasarkan tiga pendekatan perkembangan 

yaitu : 1) Tahapan Pra Oprasional, 2) Tahapan Oprasional Konkrit dan 3) 

Tahapan Oprasional Formal. 

c. Perkembangan Psikososial 

Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan perubahan 

emosi individu, mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu 

harus sejalan dengan perkembangan aspek lain seperti di antaranya adalah 

aspek psikis, moral dan sosial. 

Ketiga jenis perkembangan tersebut berjalan tergantung dari 

perkembangan masing-masing jenis seperti tersebut di atas yang berbeda. Hal 

tersebut tergantung dari variabel stimulan yang mendorong. Apabila 

rangsangan fisik yang sering diberikan maka faktor fisik anak yang 

berkembang demikian juga halnya dengan faktor kognitif dan psikososial. 

Jika pembinaan anak diwaktu kecil berjalan dengan baik, berarti anak 
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mendapatkan kepuasan emosional dan fisik, sehingga perkembangan 

selanjutnya tidak banyak mengalami masalah dalam penyesuaian lingkungan.  

Dari uraian di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa semua 

penyimpangan yang terjadi pada anak setingkat sekolah dasar, pada 

hakekatnya sedang dalam taraf pencarian diri, sehingga tinggal bagaimana 

peran orang tua dan guru untuk mampu mengarahkan dan membimbing 

setiap perilaku anak agar tidak menyimpang Dengan demikian bagi guru 

yang disekolah hendaknya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 

memberikan penyelesaian bila menemui perilaku siswa yang menyimpang, 

atau hal-hal yang menyimpang dari kebiasan umumnya, dengan 

memperhatikan karakteristik anak seusia sekolah dasar, sehingga setiap 

tindakan guru akan lebih bijak dalam menangani setiap kasus perilaku 

penyimpangan anak sekolah dasar. 

 

C. Perilaku Menyimpang 

4. Pengertian Perilaku Menyimpang 

Menurut Kartini Kartono (2011) penyimpangan diartikan sebagai 

tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri – ciri  

karakteristik rata – rata dari rakyat kebanyakan. Sedangkan menurut Vander 

Zarden penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Semua bentuk 

penyimpangan perilaku mengandung unsur kejahatan dan bersifat negatif. 

Kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang 
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dari ciri – ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau 

melawan peraturan yang legal. Sedangkan kejahatan itu sendiri mencangkup 

banyak variasi tingkah laku dan sifatnya sangat heterogen, sebab bisa 

dilakukan oleh pria, wanita, anak – anak, tua remaja maupun usia sangat 

muda. 

Menurut Robert M.Z. Lawang (dalam Damanik, 2006) 

“Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang 

menyimpang dari norma – norma yang berlaku dalam suatu 

system sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang 

berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku 

tersebut”.  

 

Penyimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran – 

pelanggaran aturan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan pelanggaran- 

pelanggaran dari aturan – aturan hukum, dan dikatakan kelakuan kriminal 

yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga orang yang melakukan 

tersebut diatas memperoleh kedudukan atau peranan yang secara sosial 

kurang diinginkan, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan normatif.  

Suatu  perilaku  dikatakan  menyimpang  apabila  perilaku  tersebut  

dapat  mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang 

lain. Perilaku  menyimpang  cenderung  mengakibatkan  terjadinya  

pelanggaran  terhadap  norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan 

hukum.  

Sejalan dengan uraian di atas Kun dan Juju, mengatakan pengertian 

perilaku menyimpang secara umum adalah apabila tindakan  itu tidak sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat,  
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contohnya berkelahi, mencuri, menodong dan lain-lain. Dan dalam skala 

yang lebih  kecil,  perilaku  menyimpang  juga  termasuk  pelanggaran  

terhadap  kebiasaan  atau  kepantasan, seperti siswa yang tidak berada di 

sekolah pada jam-jam sekolah atau  jam pelajaran. (Kun dan Juju, 2007)   

Perilaku  menyimpang  siswa  di  sekolah  bisa  dilakukan  oleh  siswa 

laki-laki maupun perempuan. Perilaku menyimpang siswa di sekolah 

biasanya  berdampak  negatif.  Oleh  karena  itu  perilaku  menyimpang  

siswa  di  sekolah  dapat  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  mengganggu  

ketertiban  dan  menghambat  pencapaian  tujuan  pendidikan. Dari uraian 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan adalah perilaku yang di 

luar aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat. Perilaku ini dapat 

dikatakan sebagai perilaku abnormal atau tidak sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat dan biasanya masyarakat akan menilai seseorang dari 

tingkah lakunya. 

5. Bentuk – Bentuk Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang dapat terbentuk karena disebabkan oleh 

beberapa faktor yang membentuknya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar 

dari teori-teori pembentukan perilaku menyimpang. Menurut I Wy Gede 

Hedwinusana, dkk (dalam Maryati,dkk,2007) terdapat beberapa teori 

pembentukan perilaku menyimpang, yaitu sebagai berikut : 

a. Teori biologi yaitu menjelaskan tentang bagaimana perilaku menyimpang 

tersebut hubungannya dengan keadaan biologis, misalnya cacat tubuh 

bawaan lahir, tipe tubuh tertentu, misalnya endomorph (gemuk-halus), 
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mesomorph (sedang-atletis) atau ectomorph (kurus), dengan perilaku 

jahat. 

b. Teori psikologi yaitu menyatakan bahwa perilaku menyimpang yang 

disebabkan karena terjadinya gangguan psikologis. Jadi orang yang 

menyimpang itu karena mengalami penyakit mental atau gangguan 

kejiwaan. 

c. Teori sosialisasi yaitu teori yang menyatakan bahwa perilaku 

menyimpang dibentuk melalui hasil dari proses sosialisasi. Adapun proses 

sosialisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Proses sosialisasi 

tidak sempurna, dapat terjadi karena mengalami inferioritas (minder) 

akibat cacat fisik bawaan lahir, atau memperoleh informasi yang tidak 

lengkap, misalnya tentang kehidupan seksual. 2) Seseorang menghayati 

kehidupannya dalam kelompok menyimpang (kebudayaan khusus 

menyimpang) di delinquen area (dalam sosiologi dikenal adanya black 

area, atau kawasan permukiman kumuh (slums) yang sering berasosiasi 

dengan crime areas, yang dijumpai hampir di setiap kota), 3) Karena 

pergaulannya dengan para penyimpang (asosiasi diferensial). 

d. Teori anomie yaitu teori yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang 

dibentuk karena tidak mempunyai norma atau pedoman mantap yang 

dapat dipelajari dan dipegang oleh para anggota masyarakatnya. 

e. Teori reaksi masyarakat atau teori labelling (pemberian cap) yaitu teori 

yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dibentuk proses labeling 

yang diberikan masyarakat kepadanya. Yang dimaksud labeling adalah 
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pemberian julukan, cap, etiket ataupun merek kepada seseorang. Pada 

awalnya seseorang melakukan “penyimpangan primer” dan karena itu 

sang pelaku mendapat cap (labeling) dari masyarakat, karena adanya label 

tersebut sang pelaku mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang 

dan mengulangi lagi penyimpangannya tersebut. Pemberian cap ini 

mendorong individu melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan 

self-fulfilling prophecy (pembenaran peramalan diri) bahwa ia adalah 

penyimpang. 

f. Teori pengendalian beranggapan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki 

kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu yang menjadi dasar suatu perilaku 

dapat dikatakan menyimpang atau tidak. Pengendalian itu mencakup 2 

bentuk, yaitu : 1) Pengendalian dari dalam berupa norma yang dihayati 

dan nilai yang dipelajari oleh seseorang melalui proses sosialisasi. 

Misalnya nilai-nilai dan norma sosial yang diperoleh dari lembaga 

keluarga, lembaga sekolah dan masyarakat yang mengharuskan untuk 

menghormati sesama. Oleh karena itu ia harus mengendalikan diri untuk 

tidak menghina atau menfitnah seseorang. 2) Pengendalian dari luar 

berupa imbalan sosial terhadap kepatuhan dan sanksi yang diberikan 

kepada setiap tindak penyimpangan atau pelanggaran nilai dan norma-

norma dominan. Sebagai contoh, jika seseorang melanggar norma 

pergaulan sosial ia akan dijatuhi sanksi sosial oleh masyarakatnya. Jadi ia 

akan berhati-hati dan mengendalikan perilakunya. Teori ini menekankan 

bahwa sebenarnya ada ikatan antara individu dengan masyarakat luas. 
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Di tinjau dari segi bentuknya, (Tim Sosiologi, 2006) maka bentuk 

perilaku menyimpang dibedakan atas :  

a. Penyimpangan primer  

Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat 

temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan 

seseorang. Ciri – ciri penyimpangan primer antara lain : 

1) Bersifat sementara 

2) Gaya hidup tidak di dominasi oleh perilaku menyimpang, dan 

3) Masyarakat masih torerir/menerima 

b. Penyimpangan sekunder 

Adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan 

memperlihatkan perilaku menyimpang. 

Ciri – ciri penyimpangan sekunder antara lain: 

1) Gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang, dan 

2) Masyarakat tidak bisa mentorerir perilaku menyimpang. 

Contoh penyimpangan sekunder, misalnya pembunuhan, perjudian, 

perampokan, pemerkosaan. 

Sedangkan jika ditinjau dari pelaku penyimpangan, dapat 

dikelompokkan menjadi  beberapa aspek yaitu :  

a. Penyimpangan Kelompok 

Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan 

secara berkelompok dengan melakukan tindakan – tindakan yang 

menyimpang dari norma – norma masyarakat yang berlaku. 
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b. Penyimpangan situasional 

Penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam – 

macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu dan memaksa 

individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Contohnya : seorang suami 

yang terpaksa mencuri karena melihat anak dan isterinya kelaparan. 

c. Penyimpangan sistematik  

Penyimpangan sistematik adalah suatu sistem tingkah laku yang 

disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan – peranan nilai – 

nilai, norma – norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan 

situasi umum. Segala pikiran dan perbuatan yang menyimpang itu 

kemudian dibenarkan oleh semua anggota kelompok. 

d. Penyimpangan individu 

Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan 

oleh seorang individu dengan melakukan tindakan – tindakan yang 

menyimpang dari norma – norma yang berlaku. Contohnya, pencurian 

yang dilakukan diri sendiri. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk – bentuk perilaku 

menyimpang ada yang berbentuk primer, sekunder, secara berkelompok, 

situsional, dan individual. 

6. Faktor – Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang 

Faktor penyebab perilaku menyimpang ada bermacam – macam dan 

faktor ini dapat muncul dari dalam diri  yaitu terdapat pada pelaku 

penyimpangan tersebut sedangkan dari luar individu yaitu berasal dari 
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lingkungannya. Menurut Taufiq Rohman D., dkk (dalam Tim Sosiologi, 

2006), ada beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang antara 

lain sebagai berikut. 

a. Sikap mental yang tidak sehat 

Perilaku menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap mental 

yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukan dengan tidak merasa bersalah atau 

menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. 

b. Ketidak harmonisan dalam Keluarga 

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi 

penyebab terjadinya perilaku menyimpang.  

c. Terjadinya Rasa Kecewa 

Seorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat menga - 

lihkannya ke hal yang positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian 

untuk memuaskan rasa kecewanya.  

d. Dorongan Kebutuhan Ekonomi 

Perilaku menyimpang juga terjadi karena dorongan kebutuhan 

ekonomi. Contohnya, perbuatan mencuri atau merampok. 

e. Pengaruh lingkungan dan media massa  

Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat 

disebabkan karena terpengaruh oleh lingkungan kerjanya atau teman 

sepermainanya. Begitu juga peran media massa, sangat berpengaruh 

terhadap penyimpangan perilaku. 

f. Keinginan Untuk Dipuji 
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Seseorang dapat bertindak menyimpang karena keinginan untuk 

mendapat pujian, seperti banyak uang, selalu berpakaian mahal dan 

perhiasan yang mewah, atau gaya hidup mewah. Agar keinginan ini 

terwujud, rela melakukan perbuatan menyimpang, seperti : korupsi, 

menjual diri, dan merampok. 

g. Proses Belajar yang Menyimpang 

Hal ini terjadi melalui interaksi sosial dengan orang – orang yang 

berperilaku menyimpang. 

h. Ketidak Sanggupan Menyerap Norma 

Ketidak sanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian 

seseorang diakibatkan karena ia menjalani proses sosialisasi yang tidak 

sempurna, sehingga ia tidak sanggup menjalankan peranannya sesuai 

dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. 

i. Adanya Ikatan Sosial yang Berlain- lainan 

Seorang individu cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan 

kelompok yang paling ia hargai, dan akan lebih senang bergaul dengan 

kelompok itu daripada dengan kelompok lainnya. dalam proses ini , 

individu akan memperoleh pola – pola sikap dan perilaku kelompoknya. 

Jika kelompok yang digauli memiliki pola perilaku yang menyimpang, 

kemungkinan besar individu tersebut akan berperilaku menyimpang. 

j. Proses Sosialisasi Nilai – Nilai Sub Kebudayaan Menyimpang 

Perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dapat 

disebabkan karena seseorang memilih nilai subkebudayaan yang 
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menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya 

bertentangan dengan norma budaya yang dominan. 

k. Keluarga Broken Home 

Dilihat dari keluarga seperti ini tentunya aktifitas, pengawasan , 

dan perhatian orang tua sangat kurang sehingga tak heran di era 

globalisasi saat ini banyak tindakan – tindakan yang dilakukan anak di 

luar batas normal. 

l. Orang tua bekerja di luar negeri  

Kurang perhatian orang tua yang bekerja di luar negeri semakin 

menambah beban mental anak terutama rasa sayang yang kurang dari 

orang tuanya. Dan sering kita jumpai anak – anak tinggal  dan dititipkan 

bersama nenek atau kakak sanak saudara yang lain sehingga aktivitas 

mereka kurang terawasi secara maksimal. 

m. Kegagalan dalam Proses Sosialisasi 

Proses sosialisasi dianggap tidak berhasil jika individu tersebut 

tidak berhasil mendalami norma – norma masyarakat. Keluarga adalah 

lembaga yang paling bertanggung jawab atas penanaman norma – norma 

masyarakat dalam diri anggota keluarga. Ketika keluarga tidak berhasil 

mendidik para anggota, maka yang terjadi adalah penyimpangan perilaku. 

Dari banyaknya faktor – faktor penyebab perilaku menyimpang, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku menyimpang muncul disebabkan karena faktor 

internal (diri sendiri) dan eksternal (lingkungan). Factor internal meliputi :  

sikap mental yang tidak sehat, terjadinya rasa kecewa, keinginan untuk dipuji, 
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proses belajar yang menyimpang, ketidak sanggupan menyerap norma 

sedangkan faktor eksternal meliputi : ketidak harmonisan dalam keluarga, 

dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, 

adanya ikatan sosial yang berlain- lainan, proses sosialisasi nilai – nilai sub 

kebudayaan menyimpang, keluarga broken home,orang tua bekerja di luar 

negeri, kegagalan dalam proses sosialisasi. 

 

D. Pola Penanganan Perilaku Menyimpang 

4. Pengertian Pengendalian Sosial 

Menurut Kamanto Sunarto, (dalam Berger, 1978) pengendalian sosial 

adalah cara yang digunakan untuk menertibkan anggota masyarakat yang 

membangkang. Sedangkan menurut Roucek, pengendalian sosial adalah 

proses terencana maupun tindak tempat individu diajarkan, dibujuk, ataupun 

dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok. 

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa pengendalian sosial 

merupakan langkah menertibkan masyarakat secara komprehensif dan 

terencana dengan pola-pola yang tersusun mulai dari upaya preventif sampai 

koersif, agar tercipta keharmonisan. 

5. Bentuk Penanggulangan Perilaku Menyimpang Secara Umum 

Untuk menanggulangi kenakalan pada anak memang tidaklah mudah. 

Kenakalan pada anak sangat kompleks dan banyak sekali ragamnya dan 

banyak sekali penyebabnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Willis (2005) 

yang mencontohkan anak yang suka mencuri, belum tentu sebab – sebabnya 
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sama sehingga cara mengatasinya berbeda. Anak yang mencuri karena 

terpaksa atau memang menjadi hobinya. 

Ada tiga upaya menurut Wilis (2005) dalam penanggulangan 

kenakalan sebagai berikut : 

a. Upaya Preventif  

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 

berencana, dan terarah , untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. 

1) Di Rumah Tangga (Keluarga) 

a) Orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama 

b) Menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. 

c) Adanya kesamaan norma – norma  

d) Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak – anak. 

e) Memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak.  

f) Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulaan  

2) Upaya Sekolah 

Untuk menjaga jangan sampai terjadi hal itu, perlu upaya-

upaya preventif sebagai berikut : 

a) Guru hendaknya memahami aspek aspek psikis murid. 

b) Mengintensitaskan pelajaran agama dan mengadakan tenaga  

c) Mengintensifkan bagian bimbingan dan konseling di sekolah  

d) Adanya kesamaan norma yang dipegang oleh guru.  

e) Melengkapi fasilitas pendidikan dan perbaikan ekonomi guru 

3) Upaya Di Masyarakat 
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Masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga sesudah rumah 

dan sekolah.  

a) Mengikuti  organisasi di lingkungan tempat tinggal  

b) Memiliki tradisi atau budaya 

c) Adanya Pengajian atau Taman Pendidikan Quran (TPQ) 

b. Upaya Kuratif 

Yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam menanggulangi 

masalah kenakalan anak ialah upaya antisipasi terhadap gejala – gejala 

kenakalan tersebut, supaya kenakalan tersebut tidak meluas dan 

merugikan masyarakat.  

1) Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 

2) Anak itu dijadikan anak negara. 

3) Dijatuhi hukuman seperti biasa, hanya dikurangi dengan sepertiganya. 

Hal – hal tersebut di atas (No. 1 s/d 3) sesuai dengan ketentuan di 

dalam KUHP 45 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan 

yang dikerjakannnya ketika umurnya belum enam belas 

tahun, hakim boleh : memerintahkan supaya si tersalah itu 

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau 

pemeliharaannya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; 

atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada 

pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman...;atau 

menghukum anak yang bersalah itu „. 

 

c. Upaya Pembinaan 

Mengenai upaya pembinaan anak dimaksudkan ialah : 
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1) Pembinaan terhadap anak yang tidak melakukan kenakalan, 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Pembinaan seperti 

ini telah di ungkapkan pada upaya preventif yaitu upaya menjaga 

jangan sampai terjadi kenakalan anak. 

2) Pembinaan terhadap anak yang telah mengalami tingkah laku 

kenakalan atau yang telah menjalani suatu hukuman karena 

kenakalannya. Hal ini perlu di bina agar supaya mereka tidak 

mengulangi lagi kenakalnannya. Pembinaan dapat diarahkan dalam 

beberapa aspek : 

a) Pembinaan Mental dan Kepribadian Beragam. 

b) Pembinaan Mental untuk menjadi Warga Negara yang Baik. 

c) Membina kepribadian yang wajar 

d) Pembinaan Ilmu Pengetahuan 

e) Pembinanaan Ketrampilan Khusus 

f) Pengembangan Bakat-bakat khusus  

Sejalan dengan tersebut diatas Taufiq RD., dkk (2006) berpendapat 

bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif, represif, gabungan, 

persuatif serta koersif. Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut : 

a. Pengendalian Preventif 

Yaitu pengendalian yang bersifat pencegahan. Dilakukan untuk 

memperingatkan hal-hal yang mungkin akan membahayakan. Langkah 

yang ditempuh dengan memberikan nasehat atau memperingatkan akan 

kemungkinan bahaya. 
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b. Pengendalian Represif 

Yaitu pengendalian yang bersifat denda, atau sangsi. Seseorang 

yang melanggar dikenai hukuman dan harus menjalani hukuman tersebut 

sebagai bagian dari kesalahan yang telah dilakukannya. 

c. Pengendalian Gabungan 

Yaitu penggabungan diantara preventif dan represif. Dimaksudkan 

dengan memberikan nasehat atau aturan akan dapat terhindar dari 

kesalahan atau penyimpangan agar tidak merugikan semua pihak. 

d. Pengendalian Persuasif 

Dilakukan dengan pendekatan secara tidak memaksa, 

memberitahukan melalui ucapan atau perkataan dengan memberikan 

aturan atau norma yang berlaku. 

e. Pengendalian Koersif 

Pengendalian yang dilakukan bersifat memaksa. Dilakukan jika 

langkah preventif, persuasif dan sebagainya tidak menimbulkan efek jera. 

Dari pendapat para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwa langkah 

pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi, dilakukan dengan 

beberapa upaya, antara lain : prefentif, kuratif, represif pembinaan, 

persuasive, gabungan, dan koersif. 

6. Prinsip-Prinsip Modifikasi Perilaku Menyimpang Siswa  

Menurut Aries Munandar (2011) modifikasi perilaku sejalan dengan 

strategi "group contingency" yang merupakan suatu strategi memodifikasi 

atau merubah perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih 
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baik. Sekurang-kurang terdapat tiga indikasi diperlukannya menerapkan 

strategi modifikasi perilaku atau "group contigency" yaitu : bila dalam satu 

kelas masih terdapat beberapa siswa yang berperilaku menyimpang, kedua 

ketika perilaku menyimpang tersebut mendapat dukungan dari rekan-

rekannya, serta apabila di dalam kelas terdapat banyak siswa yang rendah 

motivasinya maupun dalam penyelesaian tugas-tugasnya. 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan strategi 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi sasaran perilaku (yang menyimpang) dan identifikasi bentuk 

penguatan. Pada langkah ini guru perlu mengidentifikasi asal mula jenis-

jenis perilaku menyimpang dan melihat kemungkinan menerapkan 

bentuk-bentuk penguatan dalam mengatasi perilaku tersebut. Misal, bila 

siswa menunjukkan kebolehannya bermain akrobat (sirkus) di dalam 

kelas, maka dapat disimpulkan bahwa perilakunya itu memperoleh 

dukungan dan rekan-rekannya. Sedangkan seandainya seorang siswa 

keluar kelas tanpa permisi atau sering menolak tugas tanpa terlebih 

dahulu berupaya untuk melakukannya, maka perilaku ini 

mengindikasikan siswa memerlukan lebih banyak perhatian guru.  

b. Menetapkan batasan dari perilaku menyimpang tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari frekuensi perilaku menyimpang yang dilakukan siswa, misal 

berapa kali seorang siswa keluar ruangan tanpa permisi atau bila satu 

jenis perilaku siswa mengganggu rekan lainnya, maka perlu ditetapkan 

bentuk perilaku apa yang mengganggu tersebut (apakah berbisik-bisik, 
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mengambil barang milik rekannya atau melakukan interupsi/menyela 

pembicaraan). 

c. Menentukan bentuk penguatan (reinforcer) dan kriteria pelaksanaan 

penguatan (reinforcement). Bentuk penguatan haruslah konsisten 

diberikan terhadap perilaku siswa yang baik (sesuai harapan) pada saat 

permulaan dari program modifikasi perilaku ini. Kemudian pemberian 

penguatan itu dikurangi secara bertahap tatkala perkembangan 

perilakunya sudah dapat dinilai meningkat lebih baik. Dalam program 

modifikasi perilaku ini hukuman (punishment) sedapat mungkin 

dihindari, karena hanya membuat situasi menjadi tidak kondusif bagi 

tercapainya suasana kelas yang menyenangkan. Hukuman hanya 

dilakukan dalam kondisi terpaksa dan tak ada jalan lain lagi untuk 

mengatasi masalah perilaku tersebut. 

d. Menentukan bentuk hukuman dan kriteria pelaksanaan hukuman, bila 

diperlukan. Apabila masalah perilaku siswa cukup serius/berat, sedangkan 

program penguatan yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum 

efektif, maka tidak ada jalan lain dalam mengatasinya kecuali 

menerapkan bentuk hukuman (punishment). Bentuk hukuman merupakan 

stimulus yang tidak menyenangkan yang setiap individu berusaha untuk 

menghindarinya. Namun demikian agar pelaksanaan hukuman berjalan 

efektif dan cukup manusiawi maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 1) Gunakan hukuman secara ketat/terbatas dan seperlunya (tidak 

royal), 2) Jelaskan kepada siswa kenapa ia memperoleh hukuman seperti 
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itu, 3) Sediakan pula jalan alternatif bagi siswa dalam memperoleh 

penguatan (untuk menjauhi hukuman), 4) Berikan penguatan dan 

hukuman secara proporsional, misal beri hukuman ketika siswa tidak 

menyelesaikan tugas sementara itu beri penguatan ketika siswa berhasil 

melaksanakan tugasnya, 5) Hindari bentuk-bentuk hukuman fisik, 6) 

Sesegeralah memebrikan hukuman sewaktu perilaku menyimpang 

tersebut mulai terjadi, jangan dibiarkan terlalu lama baru diberikan 

hukuman 

e. Mengamati perilaku yang terjadi selama kegiatan implementasi strategi 

modifikasi perilaku dan membandingkannya dengan batasan perilaku 

menyimpang yang telah ditetapkan.  Pada langkah ini perlu kiranya 

mengukur efektivitas dari program modifikasi ini. Biasanya program ini 

dapat membuahkan hasil yang baik setelah beberapa hari dilakukan. 

Apabila setelah seminggu belum juga menunjukkan hasil positif, maka 

perlu dipertimbangkan cara/sistem atau bentuk penguatan lainnya. 

f. Tatkala program modifikasi perilaku laku ini berjalan dengan baik, maka 

kurangi sedikit demi sedikit frekuensi/aktivitas pelaksanaan penguatan. 

Sekali program modifikasi dilaksanakan dan perilaku para siswa 

meningkat dengan baik serta stabil pada tingkat tertentu, frekuensi 

pemberian penguatan pun bisa mulai dikurangi. Awalnya, penguatan 

diberikan pada setiap kasus (kejadian), kemudian seiring dengan 

berjalannya waktu penguatan diberikan lagi terhadap kasus lainnya. 

Setelah itu penguatan diberikan setiap terjadi beberapa kasus. Dengan 
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mengurangi penguatan memungkinkan perilaku baru yang telah terbentuk 

tersebut dapat berlangsung lama dan bisa memperluas perilakunya itu 

dalam situasi (setting) yang berlainan. 
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