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II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teori 

 

Adanya Pelayanan dan Pembinaan Panti Sosial berpengaruh pada kegitan-

kegitan yang ada pada panti sosial tersebut khususnya Panti Sosial Bina 

Asuhan Raden Intan Bandar Lampung yang memberikan pembinaan dan 

pelayanan yang baik pada anak asuhnya agar keterampilan-keterampilan yang 

diberikan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam membentuk 

kemandirian anak-anak saat berada di masyarakat. 

  

1.  Pelayanan dan Pembinaan Anak di Panti Sosial  

 

1.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan menurut Moenir, (1992:204)”Peningkatan pelayanan 

merupakan proses kegiatan yang di arahkan secara khusus pada 

terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingn umum atau 

kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan 

pihak yang dilayani”. 

 

Upaya dalam pembinaan dan pelayanan perlu diperbaiki baik 

diantaranya penyediaan fasilitas yang cukup demi menunjang 
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pembekalan keterampilan bagi anak asuh.Menurut A.E.Fink (1983:107), 

mengemukakan bahwa:  

Kegiatan pelayanan kesejahteraan anak merupakan kegiatan 

pelayanan lembaga atau pengganti dari asuhan dan pengawasan 

orang tua. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan 

kesejahteraan anak dan remaja guna mencegah kenakalan remaja. 

Asuhan tersebut diberikan dengan jalan merawat lingkungan 

keluarga, menjaga kebiasaan anak atau memberikan pelayanan 

lainnya. 

 

 

Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

merupakan suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Jadi pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan landasan faktor materil melalui sistem prosedur dan metode 

tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, lembaga atau suatu yayasan panti sosial 

berfungsi memberikan pelayanan pengganti (substitutive service) yaitu 

pengganti fungsi keluarga. 

 

Berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan terhadap anak asuh 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola suatu lembaga panti 

sosial dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan 
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metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak 

asuh dengan tujuan kesejahteraan. 

 

Mengenai upaya yang dilakukan oleh Panti Sosial Binaan Anak dan 

Remaja Raden Intan sesuai dengan amanat tujuan bangsa Indonesia 

dalam usaha memberikan pelayanan kepada setiap anak asuh 

memberikan pelayanan kepada setiap anak asuh perlu kiranya ada 

pemahaman terhadap pelayanan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 

mengenai pelayanan yang diorganisir oleh apaat pemerintah, Zumrotin 

(1992 :5) mengemukakan bahwa: 

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dewasa ini telah 

menunjukkan adanya upaya-upaya untuk memberikan kemudahan 

bagi masyarakat pemakainya, namun secara jujur masih banyak 

pula bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintahyang 

masih belum atau tidak baik yang menunjukkan bahwa masyarakat 

sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan pada umumnya 

berada pada posisi yang masih lemah. Apabila kualitas pelayanan 

yang mereka punya, masyarakat pada umumnya tidak akan 

menuntut apa yang diterima sepadan dengan apa yang seharusnya 

mereka peroleh. Hal ini disebabkan karena tolak ukur yang jelas 

yang menyangkut seberapa kualitas dan kuantitas yang menjadi hak 

masyarakat selaku konsumen dari suatu layanan jarang dipunyai. 

 

Persoalan hak mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan bahwa hak ini 

dapat berlaku kepada siapapun, baik itu anggota organisasi yang 

berkewajiban melayani atau orang luar bukan anggota organisasi itu 

sendiri. Jadi hak atas pelayanan menurut Moenir (1992:41), ”sifatnya 



16 
 

sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas 

hak itu dan oleh organisasi apapun yang tugasnya menyelenggarakan 

pelayanan”. 

Dalam upaya memberikan pelayanan ada beberapa faktor yang 

mendukung sekurang-kurangnya ada lima faktor menurut Moenir 

(1992:27), antara lain: 

1. Kesadaran pejabat dan juga petugas serta kewajiban yang 

menjadi tanggung jawabnya, diharapkan akan membawa mereka 

untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan 

disiplin, merupakan faktor paling menentukan bagi terlaksananya 

pelayanan yang baik dan memuaskan. 

2. Faktor Organisasi (Pengorganisasian). Pengorganisasian yang 

dimaksud adalah organisasi yang tidak semata-mata mengenai 

pembentukan organisasi tetapi lebih banyak diarahkan pada 

peraturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu 

menghasilkan pelayanan yang memadai. 

3. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

minimum, pendapatan ini dapat menciptakan ketenangan dalam 

bekerja, sehingga seseorang dapat lebih berkonsentrasi pada 

kerjanya. 

4. Kemampuan dan keterampilan petugas yang sesuai dengan 

tugasnya, akan lebih mempercepat, memperlancar dan 

meningkatkan mutu pelayanan. 

5. Sarana pelayanan yang memadai. Tersedianya sarana pelayanan 

yang memadai sesuai dengan jenis dan bentuk pelayanan akan 

mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi pelayanan. 

 

Adapun ciri-ciri umum pelayanan menurut Ahmad (1999:181) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tidak dapat memilih konsumen 

2. Peranannya dibatasi oleh peraturan-peraturan 

3. Politik menginstitusionalkan konflik 

4. Pertanggungjawaban yang komplek 

5. Sangat sering diteliti 

6. Semua tindakan diarahkan pada kesejahteraan. 
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Upaya pelayanan bagi anak asuh yang berada dalam panti memerlukan 

pengelolaan dan penanganan yang efektif dan efisien, sehingga dapat 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan yaitu menjadi sebagai pemuda 

yang dapat meneruskan cita-cita bangsa dan memiliki moralitas yang 

tinggi sekaligus menjadikan anak asuh terampil dalam mengembangkan 

kecakapan hidup bagi dirinya. 

 

1.2 Pengertian Pembinaan 

Berbagai kegiatan di arahkan agar terbentuk sikap dan tingkah laku anak 

khususnya anak asuh dalam suatu tahapan kehidupan yang lebih baik. 

Sehubungan dengan peranan panti sosial penyantunan sebagai institusi 

sosial dalam memberikan pelayanan terhadap anak asuhnya. 

Salah satu karakteristik kehidupan kekeluargaan yang mendominan dalam 

panti asuhan yakni dalam hal pembinaan, begitu pun halnya yang terdapat 

dalam Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar 

Lampung, hal itu tiada lain merupakan bimbingan bagi anak dalam usaha 

menghadapi segala persoalan dalam masyarakat yang lebih luas dimasa 

dating. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa pembinaan adalah pelayanan yang 

terorganisir yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara teratur 

kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi 

dan dalam membina penyesuaian diri terhadap perbaikan situasi yang 

dihadapinya. 
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Pembinaan ialah pemberian bantuan kepada individu dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Pembinaan 

adalah ide, bahwa setiap anak adalah unik, seorang anak berbeda dengan 

yang lain. Pembinaan juga suatu keyakinan bahwa dalam diri setiap anak 

terkandung kebaikan-kebaikan, keyakinan bahwa tiap pribadi mempunyai 

potensi. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu 

mereka menjadi apa yang mereka mampu dan membantu mereka 

mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan pada 

umumnya. 

Jadi pembinaan adalah suatu kegiatan atau proses untuk membantu 

individu dalam memperoleh, mencari dan menemukan jati diri yang ada 

pada individu tersebut.  

2. Panti Sosial  

2.1 Pengertian Panti Sosial 

 Menurut Depsos RI (2004:4) mengemukan bahwa : 

 Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesahteraan 

sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan kesahteraan sosial pada anak terlantar dengan 

melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak 

terlantar,memberikan pelyanan pengganti orang tua/wali anak 

dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak 

asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat dan 

memadai bagi pengembangan kepribadian sesuai dengan yang 

diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa 

dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang 

pembangunan nasional. 

 



19 
 

Sedangkan pada Kepmensos (2004:50)  menjelaskan bahwa ”Panti Sosial 

Asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh 

pemerintah maupun masyarakat,yang bertujuan untuk membantu atau 

memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam 

upaya memenuhi kebutuhan hidup” 

  

Berdasarkan pengertian di atas panti asuhan sebagai lembaga sosial yang 

didirikan secara sengaja oleh pemerintah ataupun masyarakat guna 

membantu individu atau kelompok dalam memnuhi kebutuhan hidup 

sebagai wujud upaya terjaminnya kesehteraan sosial 

 

Berdasarkan kedua penegertian yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulakan bahwa panti asuhan adalah sustau lembaga kesejahteraan 

sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang 

bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan, penyatuan dan 

pengentasan anak terlantar dan memiliki fungsi sebagai pengganti peranan 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh 

agar mereka memilki kesempatan yang luas untuk mengalami 

pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran hingga ia mencapai 

tingkat kedewasaan yang matang dan mampu melaksanakan peranan-

peranannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan 

bermasyarakat.  

2.2 Tujuan Pelayanan Panti Sosial  

Menurut departemen pendidikan dan kebudayaan,1990:3000 
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(1) Terhindarnya remaja dari berbagai masalah sosial sebagai akibat 

putus sekolah dan terlantar. 

(2) Terbinanya anak/remaja putus sekolah yang mengalami masalah 

sosial agar menjadi anggota masyarakat yang dapa hidup layak dan 

penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga dan 

masyarakat. 

(3) Terwujudnya kemandirian remaja putus sekolah dalam 

menyelesaikan maslah yang dihadapi. 

(4) Terwujudnya kemampuan remaja dalam mengembangkan berbagai 

potensi yang dimiliki yang memungkinkan dapat melaksanakan 

fungsi sosial secara memadai. 

2.3 Sasaran Pelayanan Panti Sosial  

Menurut departemen pendidikan dan kebudayaan,1990:3000 

(1) Warga negara Indonesia pria maupun wanita 

(2) Remaja putus sekolah SMP, SMA, yang berasal dari keluarga 

terlantar, keluarga kurang mampu secara ekonomi, atau dari 

keluarga yang mengalami permasalahan sosial. 

(3) Umur antara 13 tahun s/d 18 tahun. 

(4) Belum menikah. 

(5) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh puskesmas 

setempat. 
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(6) Berkelakuan baik (tidak pernah bermasalah dengan kepolisian, 

minum-minuman keras, maupun narkoba). 

(7) Bersedia tinggal di dalam panti selama 6 bulan. 

 

2.4 Tahap Pelayanan dalam Panti Sosial  

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1990:3000 

(1) Penempatan dalam asrama dan penunjukan terhadap keluarga asuh. 

(2) Penempatan pada program pelayanan (Jurusan sesuai minat dan 

kemampuan anak asuh) 

(3) Penunjukan pekerja sosial (peksos) 

(4) Pelaksanaan orientasi 

(5) Pelaksanaan bimbingan (bimbingan fisik, Mental, sosial, 

ketrampilan) 

(6) Praktek Kerja Lapangan (PBK) 

 

3.  Anak Terlantar dan Putus Sekolah 

3.1 Anak Terlantar 

Anak adalah mahluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan 

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya,karena 

anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain tidak 

mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.Menurut  

Hurlocke ”anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 

rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”. Gunarsa 

(2003:104), yang di pandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi 

anak, mengatakan bahwa “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 
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mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hokum dan ketertiban 

yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap 

realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh 

yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa”. Gunarsa 

(2003:116),mengartikan “anak sebagai orang yang mempunyai 

pikiran,perasaan,sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan 

segala keterbatasan”. Haditomo (2001: 58) berpendapat bahwa “anak 

merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih saying dan 

tempat bagi perkembangannya”. Selain itu anak merupakan bagian dari 

keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar 

tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam 

kehidupan bersama. 

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

terlantar ialah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melaikan atau 

tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik 

jasmani,rohani maupun sosialnya 

 

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1987 terdapat 

bebrapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu: 

1. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 

2. Tidak memiliki ayah,atau ibu karena meninggal tanpa dibekali 

secara ekonomis untuk pelajaran pada pendidikan dasar. 

3. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memilki tempat tinggal dan 

pekerjaanyang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil 

serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. 
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4. Orang tua yan tidak memiliki tempat tinggal yang baik itu 

rumah sendiri maupun rumah sewaan. 

5. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta 

belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan 

pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak. 

6. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

7. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, idak ada yang 

mengurus dan tidak mendapat pendidikan. 

 

3.2 Pengertian Anak Putus Sekolah 

 

Ary H. Gunawan (2010 :71) menyatakan bahwa ”putus sekolah 

merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang 

tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan , sehingga tidak 

dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini 

berati, putus sekolah ditunjukan kepada seseorang yang pernah bersekolah 

namun berhenti untuk bersekolah. 

 

Hal ini senada diungkapkan M. Izza ahsin (2007:134) bahwa yang 

dimaksud dengan putus sekolah yaitu ”berhentinya belajar seseorang 

murid baik di tengah-tengah tahun ajaran ataupun pada akhir ajaran karena 

berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memkasanya untuk 

berhenti sekoah”. Hal ini Berarti dimaksudkan untuk anak yang tidak 

menyelesaikan pendidikan mereka. 

 

Berdasarkan konsep putus sekolah tersebut maka, yang di maksud dengan 

putus sekolah dalam penelitian ini adalah, terhentinya proses pendidikan 
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anak alam menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan mereka yang oleh 

klaren itu tidak memilki ijazah SD. 

4.   Kemandirian  

4.1 Pengertian Kemandirian 

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting bagi individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak 

pernah lepas dari cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki 

kemandirian tinggi relative mampu menghadapi segala permasalahan 

karena individu yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, selalu 

berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. 

   

Menurut Antonius (2000:145) “seseorang yang mandiri adalah suatu 

suasana dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak 

atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan atau 

perbuatannyata guna menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) demi 

pemenuhan kebutuhan dan sesamanya”.  

 

Mutadin (2002: 132) “kemandirian adalah suatu sikap individu yang 

diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi 

lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir 

dan berkembang dengan lebih mantap”.  
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Menurut Dalyono (2005:55) kemandirian adalah “individu yang 

mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya dan mampu 

bertindak secara dewasa”. 

 

Hasan Basri (2013: 88) mengatakan bahwa “kemandirian adalah 

keadaan seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan atau 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain”. 

 

Kemandirian berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri 

sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kata kemandirian berasal 

dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran yang 

kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata 

benda.(Bahara,2008).  

 

Kemandirian berasal dari kata dasar diri, maka pembahasan mengenai 

kemandirian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan diri itu sendiri. 

Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang 

menyelaraskan dan mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. 

(Bahara, 2008). 

 

Menutur Parker (2005:35). “Kemandirian mencakup pengertian dari 

berbagai istilah seperti Autonomy, Independency dan Self Relience”. 

“Pada dasarnya kemandirian dapat dimanifestasikan dalam bentuk 

sikap maupun perbuatan, sebab sebenarnya sikap merupakan dasar 

dari terbentuknya suatu perbuatan”.(Masrun,1986).  
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Menurut Yasin Setiyawan, kemandirian adalah “keadaan seseorang 

yang dapat menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan dalam 

tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dinilai”. Berangkat dari 

definisi tersebut, maka dapat diambil pengertian kemandirian keadaan 

seseorang yang dapat berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang karena 

disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukandiri sendiri yang 

dinyatakan dalam tindakan dan perilakuyang dapat dinilai.(Bahara, 

2008).  

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disintesiskan bahwa kemandirian 

adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan kehendak atau 

keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan kemandirian dalam 

penelitian ini adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau 

keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain, 

dalam hal ini adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, 

dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan 

tugas-tugas belajar dengan baik dan mampu untuk melakukan 

aktivitas belajar secara mandiri.  

 

4.2  Komponen Kemandirian 

Menurut Masrun (1986), Mereka menyebutkan istilah Self-Relience 

bagi individu mandiri dengan ciri-ciri antara lain tidak adanya 

kebutuhan yang menonjol untuk memperoleh pengakuan dari orang 
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lain, mereka mampu mengontrol tindakannya sendiri dan penuh 

inisiatif..  

 

Menurut Antonius (2000;145), “kemandirian atau kesiapan dan 

kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan 

keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah 

tanpaminta bantuan orang lain, memperoleh kekuatan dari usaha-

usaha, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju 

kesempurnaan”.  

 

(Masrun,dkk,1986). Masrun, dkk menyatakan bahwa lima “komponen 

kemandirian yang utama yaitu bebas progresif, ulet, inisiatif, 

pengendalian dari dalam (internalfocus of control) dan kemantapan 

diri (self esteem, selfconfidence)”, (Masrun,dkk,1986).  

 

Emil Durkheim melihat makna dan perkembangan kemandirian dari 

dua sudut pandang yang berpusat pada masyarakat. Dengan 

menggunakan sudut pandang ini, Durkheim berpendirian bahwa 

“kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang 

bersumber pada masyarakat”. 

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian 

Menurut Parker (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian adalah sebagai berikut : 

a.Tanggung Jawab 
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Tanggung jawab berarti memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu 

dan diminta pertanggung jawaban atas hasil kerjanya. Anak–anak 

sebaiknya tumbuh dengan pengalaman tanggung jawab yang sesuai 

dan terus meningkat, misalnya anak-anak diberi tanggung jawab yang 

dimulai dengan tanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri. 

Anak-anak yang diberi tanggung jawab sesuai dengan usianya akan 

merasa dipercaya, berkompeten dan dihargai. 

 

b.Mandiri 

Percaya diri dan dan mandiri adalah dua hal yang saling menguatkan. 

Semakin anak dapat mandiri, dia akan semakin mampu mengelola 

kemandirian, kemudian mengukuhkan kepercayaan diri dan 

ketrampilan untuk mengembangkan kemandirian. Mula-mula, anak 

didorong untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri di rumah, 

mengerjakan keperluannya sendiri, tanpa pengarahan yang terus 

menerus, jadi ketika mereka pergi ke sekolah mereka akan mampu 

untuk melakukan dan hasilnya mereka bisa berkembang lebih cepat 

dan merasa percaya diri. Orang tua harus memberikan kesempatan dan 

waktu agar anak-anak bisa memiliki tugas-tugas praktis, mereka harus 

memahami metode atau cara bagaimana cara menyelesaikannya dan 

bagaimana menghadapi frustasi yang tidak bisa dihindarkan.  

 

c. Pengalaman Praktis dan Akal sehat yang Relevan 
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Akal yang sehat berkembang melalui pengalaman yang praktis dan 

relevan. Seseorang yang memiliki kemandirian akanmemahami 

diantaranya mampu untuk : 

1) Memenuhi kebutuhan makan untuk dirinya sendiri, lebih–lebih tahu 

bagaimana cara memasaknya. 

2) Membuat keputusan rasional bagaimana membelanjakan uang 

sesuai kebutuhan, bukan keinginan. 

3) Menggunakan saranatransportasi umum dan menyeberang jalan. 

4)Breaksi secara cepat dan tepat dalam berbagai situasi darurat. 

 

d.Otonomi 

Merupakan kemampuan untuk menentukan arah sendiri (self 

determination) yang berarti mampu mengendalikan atau 

mempengaruhi apa yang terjadi pada dirinya. Dalam pertumbuhannya, 

anak-anak semestinya memakai pengalaman dalam menentuka pilihan 

tentunya dengan pilihan yang terbatas dan terjangkau yang dapat 

mereka selesaikan dan tidak membawa mereka menghadapi masalah 

yang besar. Sikap otonomi terkait adanya kontrol yang berlebihan dari 

orang dewasa maka jangkauan anak untuk memutuskan sesuatu yang 

menyangkut dirinya sendiri menjadi sangat terbatas. Ketikaorang tua 

berdiri terlalu jauh di belakang dan melepaskan tanggung jawabnya 

untuk memberikan perhatian yang semestinya, anak-anak bisa 

menyalahgunakan tanggung jawab dan kontrolyang diberikan kepada 

mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan pengamatan 

terhadap perkembangan dan kondisi anak supaya orang tua tidak 
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terlalu menekanatau pun terlalu melepaskan tanggung jawabnya 

sebagai proses upaya meningkatkan perkembangan kemandirian 

anakanaknya. 

 

e. Kemampuan Memecahkan Masalah  

Dengan adanya dukungan dan arahan yang memadai,anak-anak akan 

terdorong untuk mencari jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang 

praktis dan berhubungan dengan mereka sendiri. Misalnya ketika kita 

ditanya oleh anak-anak usia sekolah, apa yang bias mereka lakukan 

ketika mereka bosan, maka kita bisa membantu mereka misalnya 

menulis daftar hal-hal yang ingin mereka kerjakan atau mainkan baik 

sendirian maupun bersama orang lain. Cukup dijelaskan saja jika 

mereka tidak bisa,sehingga mereka bisa mengingatnya agar dimasa 

mendatang mereka bisa menemukan jawaban sendiri dan membuat 

keputusan untuk diri mereka sendiri. 

B. Kerangka Pikir 

Masalah anak terlantar dan putus sekolah merupakan masalah sosial yang 

dihadapi oleh pemerintah dan masayarakat. Berbagai upaya telah dilakukan 

baik yang dilakukan pemerintah dan pegawai swasta dalam mengatasi masalah 

sosial. Salah satunya masalah sosial yaitu lemahnya kemandirian yang berasal 

dari anak-anak putus sekolah dan anak-anak terlantar. Pemerintah telah 

menjamin dalam pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan ank-anak 

terlantar di pelihara oleh negara. Dilain pihak ada beberapa pihak swasta atau 

masyarakat yang peduli terhadap masalah ini salah satunya Panti Sosial Bina 

Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung, panti ini 
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memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak-anak terlantar dan putus 

sekolah untuk diberikan keterampilan-keterampilan hidup agar keluarnya 

mereka diharapkan mampu bertahan hidup dan menjadi lebih mandiri saat 

terjun dimasyarakat. Dengan demikian akan dilihat seberapa besar pengaruh 

terhadap pemberian pelayanan dan pembinaan yang telah diberikan kepada 

penghuni panti, untuk lebih jelasnya paradigma penelitian ini dapat dilihat dari 

bagan kerangka pikir. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu 

kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

  

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir 

C. Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (1999:38)  “hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul”. 

Berdasarkan latar belakang teori di atas dan kerangka pikir maka dapat 

diketahui bahwa Pengaruh pelayanan dan pembinaan yang baik dilakukan 

Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Untuk 

meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki anak dan remaja 

putus sekolah sehingga dapat mewujudkan kemandirian anak-anak putus 

sekolah dan anak-anak terlantar terhadap keterampilan yang diberikan Panti 

Sosial . 

Sikap kemandirian pada Anak 

Asuh Panti Sosial Bina Asuhan 

Anak dan Remaja Raden Intan 

Bandar Lampung (Y) : 

1.Mendukung 
2.kurang Mendukung 
3.Tidak mendukung 

Pembinaan Panti Sosial Bina 

Asuhan Anak dan Remaja Raden 

Intan Bandar Lampung (X) : 

1. Sistem pelayanan 

2. Bentuk pembinaan 

3. Upaya membentuk karakter 
  


