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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Tinjauan Tentang Pembinaan 

 

 

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-

orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan 

organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. 

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha 

untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau 

dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.  

 

Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich  mengemukakan 

sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis 

untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha 

meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan 

kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. 

Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk 

berhasil dalam pekerjaannya. 
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Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam 

kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara 

lain: 

1. Mengatur stretegi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus 

terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan 

bagaimana  pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana 

bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan 

organisasi. 

2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk 

menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk 

organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan 

dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar 

tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas 

pembinaan. 

3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan 

memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan 

mengembangkan investasi-investasi pembinaan. 

4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat 

mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat 

meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan. 

 

1. Tujuan Pembinaan 

 

 

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut : 

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. 

2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara rasional, dan 

3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang 

baik (pemimpin). 

 

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh 

Mangkunegara (2005:76) terdiri dari: 

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan 

dapat dikur. 

2. Para pembina yang profesional. 
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3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 

 

 

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat 

bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau 

langkah-langkah yang sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada 

pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan 

pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan. 

 

 

 

2. Tinjauan Tentang Pola Pembinaan 

 

 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan 

model (Poerwadaminta, 1976:763). Sedangkan pembinaan adalah usaha 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk 

memperoleh hasil lebih baik (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, 1996:134). 

 

Pengertian pembinaan menurut psikologi, dapat diartikan sebagai upaya 

memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau 

menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen 

pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar 

kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan 

rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan 



14 
 

 

(http://www.masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-

psikologi/). 

 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 

kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup 

tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha 

untuk menata ulang pola kehidupannya. 

 

Hal tersebut di atas dikaitkan dengan masalah pembinaan, yang 

dijelaskan oleh pendapat para ahli. Menurut Tangdilintin (2008:58) 

pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan. Pembinaan sebagai 

pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam 

tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta 

mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat 

pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak akan pernah 

mencari nama, popularitas, atau kedudukan dan kehormatan dengan 

memperalat orang muda. 

 

Menurut Pamudji (1985:7) bahwa: Pembinaan berasal dari kata ”bina” 

yang berarti sama dengan ”bangun”,  jadi pembinaan dapat diartikan 

sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang 

memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pembinaan juga mengandung makna 

sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat 

http://www.masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologi/
http://www.masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologi/
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sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi 

lebih baik dan lebih bermanfaat. 

 

Sedangkan, menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa: Pembinaan adalah 

suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah 

untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-

tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan 

pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. 

 

Tangdilintin (2008:61) pun mengatakan pembinaan akan menjadi suatu 

“empowerment” atau pemberdayaan dengan maksud: 

1. Menyadarkan dan membebaskan 

2. Memekarkan potensi dan membangun  kepercayaan diri 

3. Menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi-bertanggungjawab 

4. Mendorong mereka berperan sosial-aktif 

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut 

pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang 

berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang 

baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan 

datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu 

usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah 

direncanakan. 
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Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang 

digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih 

baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan adalah para anak jalanan. 

Pola pembinaan merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud 

merubah keadaan psikis atau pisik penerima sedemikian rupa, sehingga si 

penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih puas secara 

material ataupun psikologis (Swasta dan Handoko, 1997:10).  

 

 

Bartal (1976:7) mengemukakan pola pembinaan sosial adalah tingkah 

laku yang menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik 

maupun psikis orang lain. Pembinaan sosial dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yaitu: 

1. Faktor situasional yang meliputi: kehadiaran orang lain, faktor 

lingkungan dan kebisingan, faktor tanggungjawab, faktor kemampuan 

yang dimiliki, faktor desakan waktu, latar belakikang keluarga, dan 

2. Faktor internal yang meliputi: faktor pertimbangan untung rugi, faktor 

nilai-nilai pribadi, faktor empati agama, suasana hati, faktor sifat, 

faktor tanggungjawab, faktor agama, tahapan moral, orientasi seksual, 

jenis kelamin. 

3. Faktor penerima bantuan yang meliputi: karakter orang yang 

memerlukan pertolongan, asal daerah, daya tarik fisik. 

4. Faktor budaya meliputi: nilai dan norma yang berlaku pada suatu 

masyarakat khususnya norma tanggungjawab sosial, norma timbal 

balik dan norma keadilan.  
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B. Pola Pembinaan Anak Jalanan 

 

 

 

1. Pola Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung 

 

 

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak tersebut, merupakan  

tugas sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah tentang 

pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. 

Pembinaan yang harus dilakukan bervariasi dimana melalui proses 

pendidikan yang berkualitas dengan segala aspek. Pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung memiliki program sebagai berikut: 

 

1. Pencegahan, usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau 

masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah 

penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak 

jalanan. 

2. Penanggulangan, usaha penanggulangan merupakan usaha untuk 

meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak 

jalanan yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok. 

3. Rehabilitasi Sosial, usaha rehabilitasi sosial merupakan proses 

refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan 

peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang 

dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti. 

 

 

2. Pola Pembinaan Annak Jalanan Oleh Lembaga Informal 

 

 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, 

karena di dalam lingkungan keluarga inilah anak-anak pertama 

mendapatkan didikan dan bimbingan. Tugas utama keluarga bagi 
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pendidikan, adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak dan 

merupakan pandangan hidup keagamaan. Pelajaran yang paling berharga 

untuk anak adalah perangai ayah dan ibu sehari-hari, baik yang ditujukan 

kepada anak maupun yang lainnya. 

 

 

Berdasarkan pasal I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan sejahtera. Anak yang lahir dari perkawinan itulah akan menjadi hak 

dan tanggung jawab kedua orang tuanya, memelihara dan mendidik 

dengan sebaik-baiknya. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga adalah : 

 

1. Pengalaman Pertama Masa Kanak-kanak 

 

Di dalam keluarga, anak mulai mengenal hidupnya, hal ini harus 

disadari dimengerti oleh setiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di 

dalam lingkungan keluarga yang tumbuh berkembang sampai anak 

melepaskan diri dari ikatan keluarga. 

 

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama 

bagi seorang anak dalam melangsungkan hidupnya sampai menjadi 

dewasa. Ini berarti peran orang tua sangat penting dalam membentuk 

watak dan karakter setiap anak maka tanggung jawab pendidikannya 

ada pada orang tuanya. Suasana pendidikan keluarga sangat penting 

diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa didalam 

perkembangan individu selanjutnya di tentukan. Kewajiban orang 
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tua tidak hanya memelihara eksistensi anak untuk dijadikan seorang 

pribadi, tetapi juga memberikan pendidikan sebagai individu yang 

tumbuh dan berkembang. 

 

Kecerdasan anak ditentukan sepenuhnya berdasarkan pengalaman 

yang mendominasi di masa kecilnya ini bisa dilihat dengan tindakan 

yang dilakukan yang didasarkan pada kecerdasan otak dan 

emosional. Disisi lain anak harus dibekali dengan bimbingan 

kecerdasan spiritual yang berkenaan dengan fenomena social, 

misalnya terletak pada kepekaannya yang luar biasa terhadap 

keadilan, penindasan dan upaya-upayanya yang luar biasa dalam 

membantu umat manusia dalam memperoleh keadilan dan 

membebaskan dari ketidak adilan.  

 

Pendidikan usia dini itu memang sangat penting dan berpengaruh 

karena pada usia itu pusat sistem saraf balita bersifat lentur, 

berdasarkan penelitian menyimpulkan : 

1. Bahwa pembawaan dan lingkungan senantiasa bersatu karena 

lenturnya system saraf. 

2. Bahwa belajar bukan merupakan factor-faktor keseluruhan yang 

berbeda dengan pola tingkah laku yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

3. Bahwa hasil belajar yang terdahulu akan merupakan pijakan 

yang kuat bagi belajar yang berikutnya dan kemudian.  

 

 

Melalui proses pendidikan usia dini kelak dikemudian hari pada saat 

dia sudah dewasa senantiasa kreatif (selalu mengeluarkan ide-ide/ 

gagasan). Menurut psikologi Freudian, mengatakan akan selalu 

berproses yang menyamakan otak dengan komputer.  
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2. Menjamin Kehidupan Emosional Anak 

Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang meliputi rasa 

cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram, 

saling mempercayai. Untuk itulah melalui pendidikan keluarga, 

kehidupan emosional anak atau kebutuhan rasa kasih sayang anak 

dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya hubungan darah, 

hubungan batin antara orang tua sebagai orang dewasa dan anak 

sebagai manusia yang butuh pendidikan dan kasih saying. 

Kehidupan emosional ini merupakan factor yang penting dalam 

membentuk pribadi seseorang.  

 

3. Menanamkan Dasar Pendidikan Moral. 

 

Didalam keluarga penanaman moral anak sangat diperlukan, yang 

biasanya tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan 

yang dapat dicontoh anak. Dalam hubungan ini Ki Hajar Dewantara 

mengatakan : rasa cinta, rasa bersatu dan lain-lain. perasaan dan 

keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah  untuk 

kelangsungan pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, 

terdapatlah di dalam hidup keluarga dalam sifat yang kuat dan murni 

sehingga tak ada pusat pendidikan yang mennyamainya.  

 

Pada dasarnya tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru 

oleh anak. Dengan teladan ini, melahirkan gejala isentifikasi politik 

yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Segala nilai yang 
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dikenal anak karena melekat pada orang-orang yang disenangi dan 

dikagumi, dan dengan melaui salah atau proses yang di tempuh anak 

melalui nilai. 

 

4. Memberikan Dasar Pendidikan Moral. 

 

Pendidikan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam 

peletakan dasar-dasar pendidikan social anak. Dalam keluarga anak-

anak harus membantu (menolong) anggota keluarga yang lain, 

bersama-sama menjaga dan sebagainya. Kesemuanya memberikan 

pendidikan kepada anak, terutama memupuk perkembangan benih-

benih kesadaran social pada anak. 

 

5. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan 

 

Lembaga pendidikan keluarga sangat menentukan dalam menanam 

dasar-dasar internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan. 

Anak-anak seharusnya dibiasakan ke Masjid bersama-sama untuk 

menjalankan ibadah, mendengarkan khotbah, atau ceramah-ceramah 

keagamaan. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang 

terbiasa semasa kecilnya tidak tahu menahu dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan hidup keagamaan, ketika ia dewasa nantinya 

tidak mempunyai keprihatinan terhadap kehidupan keagamaan. 

 

 

3. Pola Pembinaan Anak Jalanan Oleh Lembaga Formal 
 

 

Sekolah merupakan bagian dari pendidikan keluarga yang sekaligus juga 

lanjutan dari pendidikan keluarga. Yang disebut pendidikan sekolah 
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adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang dari sekolah secara 

teratur dan sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat. yang jelas 

dan ketat mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. 

 

Ada beberapa karakteristik proses pendidikan yang dilangsungkan di 

sekolah: 

 

1. Diselenggarakan secara khusus, dibagi atas jenjang yang memiliki 

hubungan hirarkis. 

2. Usia anak didik disuatu jenjang pendidikan relative homogen. 

3. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum 

4. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban atas 

kebutuhan dimana yang bersangkutan akan datang.  

 

 

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang 

secara efektif dan efisien dari dan oleh serta masyarakat, merupakan 

perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dalam mendidik warga Negara. Sekolah dikelola secara formal, hirarkis 

dan kronologis yang berhaluan pada falsafah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

 

1. Tanggung Jawab Sekolah 

 

Sebagai pendidikan yang bersifat formal, sekolah menerima fungsi 

pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab yang meliputi: 

 

a. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang yang Pendidikan, 

UUSPN No. 2 tahun 1989. 

b. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tingkat, tujuan 

pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan 

bangsa. 

c. Tanggung jawab fungsional, tanggung jawab professional 

pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan 
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berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatan. Tanggung jawab ini 

merupakan tanggung jawab fungsional, tanggung jawab 

professional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima 

ketetapan berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatan. Tanggung 

jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan 

kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari pada 

guru. 

 

 

2. Sifat-sifat Lembaga Pendidikan Sekolah 

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal namun tidak kodrati. 

Kendatipun demikian banyak orang tua yang menyerahkan tanggung 

jawab pendidikan anaknya kepada sekolah. 

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sifat-sifat dari pendidikan 

sekolah tersebut antara lain : 

1. Tumbuh Sesudah Keluarga 

 

Dalam sebuah keluarga tidak selamanya tersedia kesempatan dan 

kesanggupan memberikan pendidikan kepada sekolah. Di sekolah 

anak memperoleh kecakapan-kecakapan membaca, menulis, 

berhitung serta ilmu-ilmu yang lain. 

 

2. Lembaga Pendidikan Formal 

 

Sekolah memiliki bentuk yang jelas, dalam arti sempit memiliki 

program yang telah di rencanakan dan ditetapkan dengan resmi. 

Misalnya ada rencana pengajaran, jam pelajaran dan peraturan-

peraturan lainnya yang menggambarkan bentuk dari program 

sekolah secara keseluruhan. 
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3. Lembaga Pendidikan yang Tidak Bersifat Kodrati 

 

Lembaga pendidikan yang didirikan yang tidak atas hubungan 

darah antara guru dan murid seperti halnya keluarga. Tetapi 

berdasarkan hubungan yang bersifat kedinasan. Murid juga tidak 

secara kodrat harus mengikuti pendidikan yang tertentu, karena 

itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat tidak 

kodrat. Dalam hal ini sudah barang tentu hubungan antara 

pendidik dengan anak didik di sekolah tidak seakrab didalam 

hubungan keluarga.  

 

3. Fungsi dan Peranan Sekolah 

 

Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membantu 

keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta 

memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang di 

bawah dari lingkungan keluarganya. Sementara itu dalam 

perkembangannya kepribadian anak didik, peranan sekolah melalui 

kurikulum antara lain: 

1. Anak didik belajar bergaul dengan sesama anak didik dengan 

gurunya, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru 

(karyawan). 

2. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. 

3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat 

yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.  

 

 

Tentang fungsi sekolah itu sendiri, sebagaimana diperinci oleh Suarno 

dalam bukunya “Pengantar Umum Pendidikan”, yaitu sebagai berikut: 

 



25 
 

 

1. Mengembangkan Kecerdasan Berfikir dan Memberikan 

Pengetahuan. 

Disamping bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik 

secara menyeluruh, fungsi sekolah yang lebih penting adalah 

menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan 

kecerdasan. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat 

disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. 

 

2. Spesialisasi 

 

Diantara ciri meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin 

bertambahnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan 

lembaga sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Sekolah 

mempunyai fungsi sosial yang spesialisasinya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran. 

 

3. Efisiensi 

 

Terdapat pada sekolah sebagai fungsi sosial yang spesialisasi 

dibidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi efisien. 

 

4. Sosialisasi 

 

Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses 

sosialisasi, yaitu membantu perkembangan individu menjadi 

makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan 

masyarakat. Sekolah juga berfungsi memelihara warisan budaya 

yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan 
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warisan kebudayaan tadi (transmisi kultural) kepada generasi 

muda. 

 

5. Tranmisi dari Rumah ke Masyarakat. 

 

Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba 

menggantungkan diri kepada orang tua, maka memasuki sekolah 

ia mendapat kesempatan untuk melatih diri sendiri dan 

bertanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. 

 

 

4. Pola Pembinaan Anak Jalanan Oleh Lembaga Non Formal 

 

 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dikenal juga sebagai non 

government organisation (NGO) adalah organisasi/lembaga yang 

dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri 

dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang 

telah ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi 

masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya 

(Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, 2004). 

 

Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat, LSM mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam proses pergerakan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam hal ini LSM sebagai penggerak/motor bagi perjuangan 

kepentingan masyarakat. Posisi ini sendiri diperoleh karena LSM 

dianggap lebih dekat dengan masyarakat. Tetapi harus diakui juga LSM 
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tidak jarang melakukan kolaborasi dengan kalangan elit lokal, sehingga 

apa yang dilakukan hanya dianggap menguntungkan segelintir kalangan 

elit lokal (James V. Ryker, dalam Afan Gaffar, 2004:23). 

 

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga 

setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam 

masyarakat, telah dimulai ketika anak-anak untuk sementara waktu telah 

lepas dari asuhan keluarga dan berada dalam lingkungan sekolah. Pada 

hakekatnya pendidikan jalur sekolah terbagi dua, yakni pendidikan 

informal keluarga, pendidikan nonformal (masyarakat) pendidikan ini 

biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM). 

 

Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkembang 

diberbagai negara, suatu wahana yang dipersiapkan untuk memperantarai 

anak marginal  dengan pihak yang akan membantu mereka. Tekanan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lebih penting adalah 

mempertahankan kemampuan anak dimana penggunaannya berdasarkan 

aspirasi dan   potensi yang dimiliki oleh anak. 

 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan proses informasi yang 

memberikan suasana rasionalisasi anak marginal terhadap sistem nilai 

dan norma yang berlaku di masyarakat. LSM yang menangani 

pembinaan anak marginal adalah tersosialisasinya ide atau gagasan 

tentang perlunya minimalisasi atau antisipasi  tindak kekerasan pada 

anak-anak dalam rumah tangga (keluarga) untuk sebuah proyeksitas 

terwujudnya generasi yang humanis dan anti kekerasan, tentang 
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sosialisasi gagasan hak-hak anak akhirnya aturan hukum secara formal 

akan menjadi instrument untuk memajukan hal-hal di atas dalam dunia 

empiris. 

 

Sedangkan pembinaan khususnya adalah : 

 

1. Membangun kesadaran publik untuk ikut terlibat dalam minimalisasi 

dan antisipasi tindak kekerasan terhadap anak dirumah tangga 

(keluarga) juga. 

2. Sama-sama belajar konsep (formal dan informal) dalam 

meminimalisasi, mengantisipasi tindak kekerasan terhadap anak 

dalam rumah tangga. 

3. Mensosialisasikan kepada anak gagasan  tentang upaya aturan 

hukum dalam meminimalisir, mengantisipasi kekerasan terhadap 

anak dalam keluarga dan dihormati hak anak 

4. Memberikan ajaran agama secara teratur. 

 

 

Hal ini tetap memperhatikan hal yang lebih penting dengan kemampuan 

anak dimana penanganannya berdasarkan aspirasi dan potensi yang 

dimiliki anak. 

 

 

C. Teori Pembinaan Anak 

 

 

Menurut William Louis Stern dalam buku Model pendidikan Anak Usia Dini 

(2011:22) teori konvergensi merupakan teori gabungan (konvergensi) dari 

teori nativisme dan teori empirisme. Isi teori konvergensi adalah faktor 

pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang 

penting dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. 

Perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak 

lahir (faktor endogen) maupun faktor lingkungan, termasuk pengalaman dan 

pendidikan (faktor eksogen). Teori konvergensi dipelopori oleh William Lois 
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Stern (1871-1936), Stern adalah salah satu pelopor dari psikologis modern 

dan perannya terletak dalam kemampuannya untuk menyatukan teori-teori 

yang saling bertentangan untuk menerangkan tinggkah laku, yaitu antara 

aliran nativisme (endogen) dan aliran empirisme (eksogen). 

 

1. Faktor Endogen 

 Faktor endogen adalah faktor atau sifat yang dibawa oleh individu sejak 

dalam kandungan hingga saat dilahirkan (faktor keturunan atau faktor 

bawaan). Faktor endogen meliputi faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Kejasmanian 

 

 faktor pembawaan yang berhubungan erat dengan keadaan jasmani 

pada umumnya tidak dapat diubah begitu saja, dan merupakan faktor 

dasar dalam ciri fisik individu. Faktor kejasmanian misalnya warna 

kulit, warna dan jenis rambut, rupa wajah, golongan darah, dan 

sebagainya. 

 

b. Faktor Pembawaan Psikologis (temperamen) 

 

 Temperamen merupakan sifat-sifat pembawaan yang erat 

hubungannya dengan struktur kejasmanian seseorang, yang 

berhubungan dengan fungsi psiologik seperti darah, kelenjar-

kelenjar, cairan-cairan lain yang terdapat dalam diri manusia. 

Temperamen berbeda dengan karakter atau watak. Karakter atau 

watak merupakan keseluruhan dari sifat seseorang yang nampak 

dalam perbuatannya sehari-hari, sebagai hasil bawaan maupun 

lingkungan. Temperamen bersifat konstan, sedangkan karakter atau 
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watak bersifat tidak konstan, dapat berubah-ubah sesuai dengan 

pengaruh lingkungan. 

 

c. Faktor Bakat (aptitude) 

 

 Bakat bukanlah sesuatu yang telah jadi dan terbentuk pada waktu 

individu dilahirkan, tetapi baru merupakan potensi-potensi yang 

memungkinkan individu berkembang ke suatu arah. Supaya potensi 

tersebut teraktualisasikan dibutuhkan kesempatan untuk 

mengaktualisasikan bakat-bakat tersebut. Disinilah dukungan 

lingkungan yang baik diperlukandalam perkembangan individu. 

 

 

2. Faktor Eksogen 

  

 Faktor eksogen adalah faktor yang datang dari luar individu, berupa 

pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan antara 

pendidikan dengan lingkungan adalah terletak pada keaktifan proses  

yang dijalankan. Pendidikan bersifat aktif, dijalankan penuh kesadaran, 

penuh tanggung jawab, dan secara sistematik memang mengarahkan pada 

pengembangan potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada pada individu 

sesuai dengan tujuan pendidikan.  

 

 Sedangkan pada umumnya lingkungan bersifat pasif dalam arti bahwa 

lingkungan tidak memberikan pengaruhnya secara paksa kepada 

individu. Lingkungan hanya menyediakan kemungkinan-kemungkinan 

atau kesempatan-kesempatan kepada individu. Tergantung pada individu 



31 
 

 

yang mau menggunakan kesempatan dan manfaat ya ng ada atau tidak. 

Sikap individu terhadap lingkungan dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Individu menolak lingkungan jika tidak sesuai dengan yang ada 

dalam diri individu. 

2. Individu menerima lingkungan jika sesuai dengan yang ada dalam 

diri individu. 

3. Individu bersikap netral atau berstatus quo. 

 

 

Lingkungan yang memiliki peranan dalam perkembangan individu 

terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: 

1. Lingkungan fisik: berupa alam seperti keadaan alam atau keadaan 

tanah serta musim. 

2. Lingkungan sosial: berupa lingkungan tempat individu berinteraksi. 

 

Lingkungan sosial dibedakan dalam dua bentuk: 

1. Lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan yang anggotanya saling 

kenal. 

2. Lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan yang berhubungan 

antar anggotanya bersifat longgar. 

(http://lisa-thornberrys.blogspot.com/2009/10/teori-perkembangan-

teori-konverggensi.html)  

 

 

Dapat disimpulkan semua yang berkembang dalam diri individu 

ditentukan oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungannya. Dapat 

dikatakan perkembangan manusia kurang lebih ditentukan oleh 

pembawaan yang turun menurun dari keluarga serta penentuan manusia 

itu sendiri yang dilakukan bebas di bawah pengaruh fator-faktor 

lingkungan tertentu sehingga berkembang menjadi sifat-sifat. 

http://lisa-thornberrys.blogspot.com/2009/10/teori-perkembangan-teori-konverggensi.html
http://lisa-thornberrys.blogspot.com/2009/10/teori-perkembangan-teori-konverggensi.html


32 
 

 

 

 

 

D. Tinjauan Tentang Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak 

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis 

 

 

1. Program Pembinaan Menurut Perda No. 3 Tahun 2010 

 

 

Perlindungan terhadap anak dimaksudkan untuk menjamin dan 

melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi 

dan eksploitasi yang mempunyai masalah jalanan. 

 

Menurut Perda No.3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan, dan Pengemis pada Bab III, yaitu tentang Pembinaan Anak 

Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang mengatur tentang program 

pembinaan diantara lain: 

 

1. Usaha Pencegahan 

 

 

Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masayarakat 

untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan 

kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis. Usaha pencegahan dilakukan antara lain 

dengan: 

 

a. Pendataan 

b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan 

c. Sosialisasi 

d. Penyuluhan 
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2. Usaha Penanggulangan 

  

 

Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau 

membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun 

kelompok. Usaha penanggulangan dilakukan antara lain dengan: 

 

a. Razia 

b. Perlindungan 

c. Pengendalian sewaktu-waktu 

d. Penampungan sementara 

e. Pendekatan awal 

f. Pengungkapan dan pemahaman masalah 

g. Pendampingan sosial 

h. Rujukan berdasarkan seleksi 

 

 

3. Usaha Rehabilitasi Sosial 

 

 

Usaha rehabilitasi sosial dimaksudkan proses refungsionalisasi 

dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf 

kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti. 

Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah: 

a. Anak jalanan usia produktif 

b. Anak jalanan usia balita 

c. Anak jalanan usia sekolah 

d.  Gelandangan psikotik 

e. Gelandangan usia lanjut 

f. Pengemis usia produktif 

g. Pengemis usia lanjut 

h. Pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti 

asuhan. 
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Usaha rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara: 

 

a. Seleksi  

b. Bimbingan mental spiritual 

c. Bimbingan fisik 

d. Bimbingan sosial 

e. Bimbingan dan pelatihan keterampilan 

f. Bantuan stimulan peralatan kerja 

g. Penempatan atau penyaluran 

h. Pemberian makanan tambahan 

i. Pengembangan bakat dan minat 

j. Bimbingan pra sekolah 

k. Bantuan stimulan beasiswa dan peralatan sekolah 

l. Perujukan ke rumah sakit jiwa 

m. Penyadaran hukum 

n. Konfirmasi kelambagaan 

o. Pembinaan keluarga 

p. Pemulangan ke daerah asal 

 

 

2. Ketentuan Larangan Menurut Perda No. 3 Tahun 2010 

 

 

Pasal 13 

 

(1) Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis  dilarang 

mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan 

jalanan. 

 

(2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan 

mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan 

dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan 

jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan 

kelancaran penggunaan fasilitas umum. 
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Pasal 14 

 

Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan 

atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta 

pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan 

pengemis yang menggunakan alat bantu yang berbeda di tempat umum 

dan jalanan. 

 

E.  Kerangka Pikir 

 

 

UUD 1945 secara tegas dan jelas telah memberikan tugas kepada negara ini 

untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar, bahkan 

mereka berada di bawah tanggungjawab pemerintah hal ini sesuai dengan 

Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara”. Akan tetapi sampai saat ini, masih banyak anak-anak 

terlantar yang tidak menentu nasibnya. 

 

Lebih lanjut pemerintah  daerah Kota Bandar Lampung menetapkan Perda 

No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis. Dalam pelaksanaan pembinaan Dinas Sosial dibantu oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakatt dan Satpol PP. Hal tersebut membuktikan keseriusan 

pemerintah untuk mengatasi anak jalanan dan sejauh mana pemerintah dapat 

memberikan pembinaan terhadap anak jalanan sebagai bagian dari 

masyarakat. Pembinaan yang dimaksud adalah segala upaya atau kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi 

masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan keluarganya supaya 
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dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar 

bagi kemanusiaan. 

 

Tingginya perhatian pemerintah terhadap anak terlantar termasuk didalamnya 

anak jalanan seharusnya menjadi angin segar bagi kalangan pinggiran. Hal ini 

terbukti bahwa pada dasarnya negara telah jauh-jauh hari menetapkan bahwa 

anak-anak terlantar adalah di bawah tanggungjawabnya. Menjadi masalah 

karena permasalahannya adalah kondisi yang ada sampai saat ini belum 

sepadan dengan pedoman yang telah ditetapkan bahkkan bisa dikatakan jauh 

dari sesuai. Pendapat tersebut berdasar pada tingginya jumlah anak jalanan di 

perkotaan termasuk di Kota Bandar Lampung. 

 

Maka pada skripsi ini penulis menggambarkan pola pembinaan yang 

dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2010 antara lain 

usaha pencegahan, penanggulangan, dan rahabilitasi sosial. Pengelompokan 

pola pembinaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung penulis berdasarkan 

pada Perda No. 3 Tahun 2010.  Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka 

pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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