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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang berkembang dengan 

memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemajuan suatu bangsa 

sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, dan juga 

melimpahnya sumberdaya alamnya. Jumlah penduduk yang besar akan 

bermanfaat jika berkualitas atau sumber manusianya baik, tidak berkualitas 

jika kualitasnya rendah, maka jumlah penduduk yang besar hanya akan 

menjadi beban bagi pembangunan. Termasuk pertumbuhan anak-anak dan 

remaja yang ada di Indonesia yang sangat perlu di perhatikan akan 

kehidupannya karena dari anak-anak dan remaja itulah nantinya akan 

menjadikan generasi penerus bangsa. 

 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia menjadi akar permasalahan 

bangsa kita saat ini. Dampak dari tingginya penduduk di Indonesia cukup 

banyak termasuk tingginya tingkat kriminalitas yang ada di lingkungan 

masyarakat, kemiskinan, tingginya pelanggar moral di Indonesia. 

  

Tingginya angka pengangguran rata-rata diisi oleh usia muda termasuk anak-

anak yang terlantar dan putus sekolah. Yang masih kurang pengawasan dan 

asuhan baik oleh orang tuanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang 
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baik agar kelak menjadi individu yang mandiri saat terjun di masyarakat. 

Individu yang berada dalam proses pertumbuhan merupakan periode rentang 

kehidupan yang dikatakan sebagai masa peralihan, yaitu peralihan dari 

kehidupan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Anak-anak mengalami 

perubahan yang sangat berarti dalam segi psikologis, emosional, sosial dan 

intelektual. Anak-anak dalam menhadapi perubahan kearah kedewasaan dan 

kematangan untuk mendapatkan identitasnya, mulai berusaha untuk 

melaksanakan peran-perannya yang baik di lingkungan keluarga masyarakat 

maupun lingkungan sekolahnya. Dalam melaksanakan peran-perannya dengan 

baik itulah membangaun kemandirian anak-anak itu sangat diperlukan sebagai 

bekal psikologi yang baik untuk anak-anak itu bertahan hidup. 

 

Pada saat ini anak-anak putus sekolah ataupun terlatar tidaklah sedikit sering 

kita temui . Anak-anak yang masih seharusnya bersekolah memakai baju 

sekolah malah mengambil alih sebagai pengamen dan meminta-minta di 

pinggir jalan untuk mencari penghasilan tanpa mempunyai bekal pendidikan 

dan keahlian khusus. Anak-anak terlantar dan putus sekolah dalam melakukan 

pekerjaan yang disebabkan pada faktor ekonomi mereka yang lemah, alasan 

untuk membayar uang sekolah sangatlah berat bagi orangtua mereka yang 

mempunyai kewajiban untuk menyekolahi mereka. 

 

Para orang tua bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka agar memiliki 

kemampuan intelektual dan emosional yang tinggi, Bertingkah laku sesuai 

dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan anak-anak 

mereka ke pintu gerbang kesuksesan sesuai dengan profesinya. 
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Masih banyak kita ketahui adanya anak-anak dan remaja yang putus sekolah 

dan terlantar serta masih banyaknya anak-anak yang tidak mempunyai bekal 

pendidikan atau skill untuk memulai mencari pekerjaan. Bahkan tidak sedikit 

orang tua yang menginginkan anak-anaknya bekerja menghasilkan uang tanpa 

membekali ilmu dan ketrampilan pada anak-anaknya. 

 

Menurut pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

di pelihara oleh negara, dari itu pemerintah salah satu menangani hal ini yaitu 

mengupayakan adanya panti sosial sebagai tempat anak-anak terlantar dan 

putus sekolah. Anak-anak tersebut dapat diberi bekal dan dibina untuk 

mendapatkan keterampilan-keterampilan sebagai bekal ilmu mereka. Karena 

mereka jugalah warga negara yang sama kedudukan hak dan kewajibannya. 

Setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dari negara juga termasuk 

anak-anak terlantar dan putus sekolah dalam melangsungkan kehidupannya 

sebagai penerus bangsa yang mulai sejak dini perlu diperhatikan kelangsungan 

hidupnya untuk menjadikan negara yang lebih maju. 

 

Agar anak-anak terlantar dan putus sekolah tetap memiliki bekal ilmu 

pengetahuan ataupun skillnya, pemerintah tidak sedikit mengadakan  program 

untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi mereka. Agar mereka dapat 

lebih percaya diri, mandiri serta tidak ketergantungan dengan orang lain. 

  

Salah satu upaya program pemerintah dalam melindungi anak-anak terlatar 

dan putus sekolah tersebut adalah adanya panti sosial. Anak-anak terlantar dan 

putus sekolah dapat diberi bekal ilmu dan keterampilan yang baik di panti 
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sosial tersebut. Setelah adanya pembinaan keterampilan yang diberikan oleh 

pihak panti diupayakan anak asuh yang telah lulus dari panti untuk dapat lebih 

mandiri lagi dari pada sebelumnya. Termasuk adanya “Panti Sosial Bina 

Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung” yang merupakan 

wadah atau tempat anak dan remaja terlantar dan bermasalah sosial dibina dan 

diberi keterampilan agar memiliki bekal untuk melanjutkan kelangsungan 

hidupnya kelak. 

 

Panti sosial ini berisikan anak-anak terlantar dan putus sekolah yang memiliki  

kriteria layak tinggal di Panti. Kriteria tersebut diantaranya adalah anak-anak 

dan remaja putus sekolah SMP, SMA, yang berasal dari keluarga terlantar, 

kurang mampu secara ekonomi, atau dari keluarga yang mengalami 

permasalahan sosial. 

 

Tabel 1. Jumlah anak dan Status Sosial dipanti Sosial Bina Asuhan Anak     

dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung tahun 2014. 

 

No  STATUS SOSIAL PENGGOLONGAN 

USIA 

JUMLAH ANAK 

DAN REMAJA 

1 Yatim piatu 13-16th 8 

2 Pengamen 14-17th 11 

3 Fakir miskin 13-15th 12 

4 Anak-anak putus 

sekolah 

14-19th 39 

Total Jumlah                                         70 

Sumber : Data Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan 

Bandar lampung tahun 2014. 

 

Data pada tabel 1 menyatakan bahwa panti sosial tersebut mayoritas pada 

anak-anak yang putus sekolah berjumlah 39 anak dengan penggolongan usia 

14 tahun sampai dengan 19 tahun selanjutnya pada fakir miskin dengan 

jumlah 12 anak dengan penggolongan usia 13 sampai 15 tahun, selanjutnya 
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pengamen yang terdiri dari 8 anak yang penggolongan usia 14 sampai 17 

tahun, lalu yatim piatu dengan jumlah 8 anak dengan penggolongan usia 13 

sampai 16 tahun. 

 

Tujuan adanya Yayasan Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden 

Intan adalah untuk membina remaja terlantar putus sekolah yang dikarenakan 

ketidak mampuan orang tua /wali anak maupun orang tua asuh dalam 

memberikan pengasuhan dan perawatan secara langsung anak-anak terlatar 

dan putus sekolah yang tadinya anak-anak yang menjadi fakir miskin, 

meminta-minta ataupun pengamen dan saat keluar dari panti sosial  dengan 

keterampilan-keterampilan dapat menjadikan anak asuh dari panti tersebut 

lebih mandiri dari sebelumnya.  

 

Kurangnya pembinaan dan perawatan langsung dari orang tua atau wali akan 

mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sehingga perlu lembaga yang berperan 

sebagai pengganti fungsi dari orang tua. Undang-undang No.4 Tahun 1979 

pasal 2 menjelaskan bahwa Hak-hak anak dijamin agar anak dapat tumbuh 

kembang dengan wajar. Hak-hak tersebut antara lain hak perawatan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam 

lingkungan asrama. Berdasarkan undang-undang ini juga di jadikan sebagai 

dasar dibentuknya Yayasan Panti Sosial Anak dan Remaja Raden Intan. 

 

Setiap tahun Yayasan ini membina 70 orang anak. Setiap angkatan menjalani 

pembinaan di panti ini selama 6 bulan. Di yayasan ini para siswa dibina dan 

dilatih melalui keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan minat dan 
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kemampuan mereka. Adapun keterampilan-keterampilan yang ada di yayasan 

ini adalah meliputi; 

a. Keterampilan menjahit putra dan putri; 

b. Keterampilan servise motor; 

c. Tata rias; 

d. Keterampilan tambahan ( Sulaman, Komputer dan Tata boga); 

 

Setelah mereka dibina melalui keterampilan keterampilan tersebut dilakukan 

tahapan berikutnya yaitu tahap terminasi. Pada tahapan ini dilakukan kegiata-

kegiatan sebagai berikut; 

a. Evaluasi pelaksanaan bimbingan yang dilakukan dalam bentuk evaluasi 

tertulis dan praktek; 

b. Pemberian toolkit (paket bantuan) sebagai paket perlengkapan /peralatan  

sesuai dengan keterampilan/ jurusan; 

c. Pemulangan ke daerah asal dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh 

pihak panti; 

d. Penyaluran ke tempat kerja; 

 

Setelah melalui tahap terminasi di atas kemudian pihak panti memantau 

perkembangan mantan penerima pelayanan setelah kembali ke daerahnya atau 

di lingkungan kerja dan tempat tinggalnya. 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa Yayasan Panti Sosial Bina 

Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan adalah tempat menampung dan 

membina serta menyalurkan minat dan bakat bagi anak dan remaja terlantar 
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putus sekolah. Para siswa atau anak asuh yang berada dipanti ini diharapkan 

dapat merasakan pelayanan dan pembinaan yang diberikan melalui 

keterampilan-keterampilan serta dapat mengaplikasikan keterampilan-

keterampilan  yang telah diberikan oleh Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan 

Remaja Raden Intan tersebut ke daerah dan lingkungan asal mereka agar para 

mantan penghuni panti dapat mengembangkan keahliannya dari keterampilan-

keterampilan yang telah diberikan oleh panti sosial tersebut. Seperti halnya 

mantan panti sosial sebelumnya menurut petugas Panti Sosial Bina Asuhan 

Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung ada 6 orang yang berkerja di 

salon kecantikan yang mempunyai keahlian tata rias dari panti sosial tersebut 

8 orang yang bekerja di bengkel servis motor juga ada sekitar 5 orang 

membuka tempat menjahit baju dari keterampilan yang diberikan oleh panti 

sosial tersebut. 

 

Masalah ini dirasakan perlu dan sangat penting untuk diteliti tentang pengaruh 

pelayanan dan pembinaan panti sosial terhadap anak-anak terlantar dan putus 

sekolah untuk mengurangi tingkat penggguran yang tinggi sebagai dampak 

dari banyaknya anak terlantar dan putus sekolah yang kecenderungan 

memiliki sikap kemandirian yang lemah, serba ketergantungan, meminta-

minta dan pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah karena 

hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama masalah sosial. Masalah sosial 

jika tidak segera diatasi akan berdampak pada tingginya angka dan kasus 

kriminalitas, kemiskinan, degradasi moral dan kemerosotan nilai agama 

penganutnya. Dilihat dari sisi hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

amanat bangsa Indonesia yaitu memelihara anak-anak terlantar dari sisi agama 
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dan sisi kemanusiaan, bahwa anak terlantar pun berhak untuk menikmati 

kehidupan dan kebahagiaan bagi dirinya dan pula dalam hal untuk 

kehidupannya kelak, serta membekali keterampilan hidup agar anak-anak 

putus sekolah dan anak-anak terlantar mampu mengatasi dan bertahan hidup 

pada keadaan mereka. Dengan demikian peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pelayanan dan Pembinaan Panti sosial Terhadap 

Anak-Anak terlantar dan Putus Sekolah dalam Membentuk Sikap 

Kemandirian dipanti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan” yang 

akan menjadikan keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh panti sosial 

tersebut bekal hidup di masyarakat untuk membentuk kemandirian mereka. 

 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Banyaknya pengamen, pengemis,anak putus sekolah di Indonesia. 

2. Permasalah sosial sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkendali. 

3. Masih banyak anak dan remaja usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikannya. 

4. Tingginya angka pengangguran masyarakat di usia produktif. 

5. Banyak remaja putus sekolah yang tidak mempunyai keterampilan untuk 

memperoleh pekerjaan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan masalah yang tidak 

diinginkan, maka dalam penelitian ini peneliti mengadakan pembatasan 
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masalah pada pengaruh pembinaan melalui keterampilan-keterampilan yang 

diberikan terhadap anak remaja terlantar putus sekolah dalam membetuk sikap 

kemandirian di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan 

Bandar Lampung tahun 2014. 

 

D.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pengaruh pembinaan melalui keterampilan-

keterampilan terhadap anak remaja terlantar putus sekolah dalam membentuk 

sikap kemandirian di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan 

Bandar Lampung Tahun 2014?” 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menemukan pengaruh pembinaan melalui 

keterampilan-keterampilan yang diberikan terhap anak remaja terlantar 

putus sekolah dalam membentuk sikap kemandirian di Panti Sosial Bina 

Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung tahun 2014. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-

konsep Ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang berkenaan dengan hak-hak warga Negara untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan mendapatkan 

pengajaran sebagai warganegara. 
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b) Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat; 

(1) Menambah khasanah Ilmu Pendidikan, khususnya Ilmu Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan pada umumnya dan diharapkan dapat 

memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap anak asuh atau siswa 

di panti penyantunan khususnya bagi pembinaan dan pelayanan di 

Panti Sosial Binaan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung 

tahun 2014. 

(2) Memberikan masukan kepada pemerintah tentang permasalahan anak 

remaja. 

(3) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan Ilmu 

Kewarganegaraan di sekolah dalam rangka pemberian pemahaman, 

sekaligus memberikan pembekalan kepada peserta didik dalam rangka 

menyikapi dan bertindak terhadap fenomena sosial, terutama dalam 

penanganan terhadap siswa di panti sosial anak dan remaja. 

(4) Suplemen bahan ajar untuk mata pelajaran Pendidikan 

Kewaranegaraan dengan pokok bahasan HAM di SMA kelas X 

(sepuluh) semester 1. 
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F.  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang 

pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan hak untuk mendapat 

pelayanan yang sama dari pemerintah untuk perlindungan dan pembinaan 

terhadap warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. 

 

2. Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah pengaruh upaya 

pembinaan melalui keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada 

siswa atau anak asuh di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden 

Intan Bandar Lampung tahun 2014. 

 

3. Ruang Lingkup Subjek 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah anak asuh Panti Sosial 

Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan B. Lampung tahun 2014. 

 

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja 

Raden Intan Bandar Lampung. 
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5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 08 oktober 2014 sampai 

dengan selesainya penelitian ini yaitu 16 Desember 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


