
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Mengenai Panti Sosial Asuhan Anak 

1. Landasan Hukum Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak-anak 

Terlantar 

Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan aset bangsa yang 

tak ternilai harganya dan merekalah yang akan menerima estafet 

kepemimpinan dikemudian hari dan pewaris kemerdekaan serta 

menjadi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Dalam pertumbuhan 

anak itu sendiri sangat memerlukan perlindungan dan kasih sayang 

secara layak dan wajar dari keluarga, karena keluarga merupakan 

lembaga terkecil dalam masyarakat yang mempunyai andil yang sangat 

besar bagi anak, terutama dalam peran pengasuhan dan mendidik anak 

menjadi seorang anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orangtua selaku 

tanggung jawab kesejahteraan anak bisa digantikan oleh lembaga sosial 

yaitu salah satunya panti sosial asuhan anak yang memiliki fungsi dan 

peranan sejenis. Panti sosial asuhan anak (PSAA) menjadi salah satu 

alternatif pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi anak-

anak terlantar tersebut karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak 

untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya 

baik dalam segi jasmani, rohani, dan sosial.  

Adapun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 

a. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 

b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.  



 
 

 
 

c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas umum yang baik. 

Selain itu, landaan hukum pelayanan kesejahteraan sosial 

khususnya bagi anak-anak terlantar banyak diatur dalam: 

a. Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

b. Keputusan RI No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan 

convention on the right of the child (konvensi tentang hak-hak 

anak). 

c. Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. 

d. Keputusan Mentri Sosial RI No HUK 3-3-8/239 Tahun 1974 

tentang Panti Asuhan. 

e. Keputusan Mentri Sosial No 15/A/HUK/2010 tentang Panduan 

Umum Kesejahteraan Sosial Anak.  

f. Peraturan Mentri Sosial RI No 30 Tahun 2011 tentang Standar 

Nasioanal Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan 

Anak. 

Dengan adanya landasan hukum di atas maka Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi anak-anak terlantar memiliki kedudukan yang jelas dimata 

hukum dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. 

2. Pengertian Panti Sosial Asuhan Anak 

Landasan hukum upaya pelayanan kesejahteraan sosisal bagi anak-

anak terlantar diatas menjadi patokan dalam membentuk suatu lembaga 

pengganti peran dan fungsi orang tua yang disebut sebagai panti sosial 

asuhan anak (PSAA). 

Menurut (Dinas Sosial RI, 2004:4). Panti asuhan adalah “suatu 

lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar 

dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, 



 
 

 
 

memberikan pelayanan pengganti orantua wali anak dalam memenuhi 

kebutuhan mental, fisik, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh 

kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan 

kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari penerus cita-

cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif didalam bidang 

pembangunan nasional”.  

Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) merupakan lembaga kesejahteraan sosial bagi 

anak-anak terlantar melalui upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak 

asuh agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk tumbuh dan 

berkembang hingga mencapai tingkat kedewasaan dan siap terjun dalam 

kehidupan masyarakat.  

Sedangkan menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan:1999, hlm. 5) 

menjelaskan bahwa: “Panti 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 kebutuhan hidup”. 

Berdasarkan pengertian diatas panti asuhan sebagai lembaga sosial 

yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah ataupun masrakat guna 

membantu individu atau kelompok dalam memenuhi wujud upaya 

terjaminnya kesejahteraan sosial. 

Dari kedua pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga yang didirikan 

secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggung jawab 

dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan pengentasan anak terlantar 

dan memiliki fungsi sebagai pengganti peranan orang tua. Yang bertujuan 

untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong 

dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan bermanfaat bagi 

masyrakat.  

3. Tujuan dan Sifat Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)  

a. Tujuan Panti Sosial Asuhan Anak 



 
 

 
 

Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 8) Panti asuhan memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1) Terwujudnya hak atau kedudukan yaitu kelangsungan hidup 

tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi 

2) Terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar profesi: 

a) Dikelola oleh tenaga pelaksana yang memenuhi standar 

profesi.  

Terlaksananya manajemen khusus sebagai pendekatan 

pelayanan yang memungkinkan anak memperoleh 

pemenuhan kebutuhan yang berasal dari keanekaragaman 

sumber. 

b) Meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari di 

lingkungan panti yang memungkinkan anak berinteraksi 

dengan masyarakat secara serasi dan harmonis. 

c) Meningkatkatkan kepedulian masyarakat sebagai relawan 

sosial. 

3) Terwujudnya jaringan kerja dan sistem informasi pelayanan 

kesejahteraan anak secara berkelanjutan baik horizontal maupun 

vertikal. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa 

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) merupakan lembaga kesejahteraan 

sosial bagi anak-anak terlantar melalui upaya pemenuhan hak dan 

kebutuhan anak asuh agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk 

tumbuh dan berkembang hingga mencapai tingkat kedewasaan dan siap 

terjun dalam kehidupan masyarakat.   

b. Sifat Pelayanan Panti Sosial Asuhan Anak 

Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 4) Sifat dan tujuan panti pada 

dasarnya adalah bersifat sosial, dimana panti sosial asuhan anak tersebut 

lebih mensejahterakan anak asuh. Berdasarkan buku petunjuk Tekhnik 

Pelayanan dan Pengentasan Anak Terlantar melalui Penyantunan Anak 

dikemukakan bahwa sifat pelayanan adalah sebagai berikut: 



 
 

 
 

1) Pelayanan anak terlantar melalui panti penyantunan anak bersifat 

sementara sedangkan pembinaan berada dalam keluarga dan 

masyrakat. 

2) Panti penyantunan anak mengutamakan bimbingan sosial anak, 

sedangkan bimbingan keterampilan merupakan sarana penunjang 

dalam mencapai tujuan pelayanan.  

Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 5) Dari sifat pelayanan panti di atas 

penulis berpendapat bahwa panti asuhan merupakan lembaga yang 

memberikan penyantunan dan bimbingan sosial kepada anak-anak yatim 

piatu serta anak-anak terlantar. 

Selain itu, sifat pelayanan sosial kepada anak melalui panti sosial 

asuhan anak (PSAA) mengandung sifat preventif, kuratif, pengembangan 

dan rehabilitatif yang pelaksanaannya saling melengkapi dan saling 

menunjang dibawah ini dijelaskan mengenai sifat-sifat pelayanan sosial 

yaitu: 

1)  “Preventif. Pelayanan ini ditekankan untuk mencegah dan 

mengurangi maslah anak melalui berbagai upaya pencegahan baik 

primer, sekunder, maupun tersier. Pencegahan primer 

dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi maslah pada anak. 

Sekunder menekankan pada sifat mencegah agar masalah yang 

dihadapi anak tidak meluas sedangkan tersier menekankan agar 

maslah yang pernah muncul tidak tumbuh atau terulang kembali; 

2) Kuratif (Perlindungan). Pelayanan ini memandang bahwa setiap 

anak memiliki potensi kemampuan dan kekuatan yang perlu 

dilindungi dan dikembangkan. Oleh sebab itu, keanekaragaman 

pelayanan hendakalah disediakan oleh PSAA yang 

memungkinkan diberikannya perlindungan yang memadai bagi 

setiap anak. Ketuntasan ini merupakan ciri dari kadar pelayanan 

yang bersifat kuratif. 

3) Rehabilitatif. Layanan ini memandang bahwa mengembalikan 

peranan anak pada situsi yang sehat adalah mutlak diperlukan 



 
 

 
 

dalam setiap pelayanan. Pelayanan rehabilitatif mengupayakan 

pemulihan anak memperoleh hak, sehingga yang bersangkutan 

mampu menampilkan kedudukan dan perannya dalam lingkungan 

sosial secara wajar.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwasannya sifat 

pelayanan panti asuhan yang digunakan dalam pengasuhan anak antara 

lain bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketiga dari sifat tersebut 

pada intinya masing-masing untuk berupaya dalam melindungi 

kesejahteraan anak dengan memenuhi hak dan perannya sehingga mereka 

memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama di lingkungan sosial.     

4. Fungsi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)  

 Sebagai suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial panti asuhan 

memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya sebagai berikut: 

a. Sebagai pelayanan kesejahteraan anak dengan melakukan pelayanan 

pengganti fungsi orang tua; 

b. Sebagai sumberdata, informasi dan konsultasi kesejahteraan anak; 

 Menurut Gospor, N dalam Badawi, B (1999, hlm. 9) Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) menyedikan data dan informasi lengkap yang 

diperlukan pihak lain khususnya menyangkut persoalan anak, 

kebutuhannya dan alternatif pemecahannya potensi dan  sistem sumber 

yang biasa menjadi wahana yang mampu menciptakan penyaluran dan 

penjangkauan sistem sumber yang biasa digunakan, model, pelayanan, 

yang dilakukan dan lain-lainnya. Lembaga ini bisa menjadi wahana yang 

mampu menciptakan penyaluran dan penjakauan sistem sumber yang 

diperlukan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, lembaga ini juga berfungsi 

sebagai lembaga konsultatif pada mereka yang membutuhkan. 

 Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam fungsi 

ini antara lain: 

1) Sistem informasi dan kesejahteraan anak berdasarkan pemetaan 

sosialnya perlu disediakan secara lengkap; 



 
 

 
 

2) Penyebaran informasi melalui promosi, publikasi, kampanye 

sosial tentang panti sosial asuhan anak perlu dilakukan. Untuk 

itu, tekhnik penyuluhan sosial itu perlu diketahui; 

3) Dikembangkannya bidang-bidang khusus yang menangani 

masalah data, informasi, dan penyediaan akses dibawah 

supervisor pekerja sosial; 

4) Penelitian dan pengembangan melalui berbagai uji coba perlu 

dilakukan dalam rangka mengembnagkan model pelayanan 

yang relevan dengan perubahan dan perkembangan yang ada 

dimasyarakat.  

c. Sebagai sumber data  

  Panti sosial asuhan anak (PSAA) melaksanakan rujukan 

baik bagi keluarga, masyarakat, pemerintah maupun pihak lain. 

Rujukan tidak saja menyangkut pelayanan, tetapi juga merujuk anak 

pada lembaga lainnya untuk kasus-kasus tertententu. Sebagai 

lembaga rujukan dimungkinkan setiap panti asuhan menyusun 

standarisasi mengenai recuitmen dan pola rujukan. Oleh sebab itu, 

setiap panti asuhan dituntut menguasai sistem dan sumber yang 

diharapkan akan digunakan sebagai sistem jaringan kerja kolaborasi 

untuk melaksanakan tujuan.  

d. Sebagai lahan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial 

 Menurut Gospor, N dalam Badawi, B (1999, hlm. 11)  Panti sosial 

asuhan anak (PSAA) merupakan lembaga pelayanan yang 

memberikan pelayanan dan peluang kepada masyarakat untuk 

melaksanakan pengabdian khususnya pelayanan kesejahteraan anak. 

Masyarakat perlu didorong untuk memberikan dukungan dan terlibat 

dalam proses pelayanan agar fungsi ini bisa diwujudkan. Maka ada 

beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut: 

1) Panti asuhan harus terbuka terhadap masyarakat terutama 

dalam mencari dukungan sosial; 



 
 

 
 

2) Melibatkan mayarakat secara terintegrasi kedalam berbagai 

program pelayanan yang dikembangkan oleh panti asuhan; 

3) Panti asuhan elibatkan masyarakat secara terintegrsi kedalam 

berbagai program pelayanan yang dikembangkan oleh panti 

asuhan.   

 Dari fungsi-fungsi di atas penulis berpendapat 

bahwasannya fungsi panti sosial asuhan anak (PSAA) sebagai 

lembaga pengabdian masyrakat di bidang kesejahteraan anak 

bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan sebagai 

lembaga rujukan masyrakat, sumber data dan informasi serta 

sebagai konsultasi kesejahteraan anak. 

5. Jenis Pelayanan dan Bentuk Asuhan  

a. Jenis Pelayanan 

 Diungkapkan oleh Mulahajati, A. (1999, hlm. 18)  Di Panti asuhan 

pembina panti memiliki peranan yang penting dalam perkembangan 

anak sebagaimana bahwa: 

“Adalah tugas utama bagi tiap-tiap pemimpin/pengasuh berusaha 

menciptakan suatu lingkungan dalam keluarga kecil. Dalam panti 

asuhan itu hendaknya anak-anak dapat menyesuaikan dirinya, 

asinglah hendaknya bagi mereka rasa takut dan rasa tertekan dan 

rasa tidak percaya lagi kepada orang dewasa” 

  Hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan panti sosial 

asuhan anal Al-Kautsar yang secara pendekatannya dilakukan 

dengan sistem kekeluargaan dan menganggap anak-anak asuh sudah 

seperti anak-anak kandung sendiri. 

b. Bentuk Asuhan  

  Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 14). Berdasarkan dengan 

apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa jenis pelayanan yang 

diberikan oleh panti asuhan kepada anak asuh diantaranya adalah 

pelayanan sosial, yang mencakup bimbingan dan keterampilan oleh 



 
 

 
 

masing-masing panti asuhan sosial anak, antara lain berupa keluarga 

asuh dan asrama atau dengan mengintegrasikan keduanya. Keluarga 

asuh merupakan bentuk asuhan yang bercirikan: 

1) Anak ditempatkan dalam suatu keluarga di lingkungan panti 

sosial asuhan anak. Keluarga tersebut bisa dibina, pengurus, 

pekerja sosial, atau keluarga lain yang dianggap representatif.  

2) Terdiri dari maksimal lima anak asuh untuk masing-masing 

keluarga.  

3) Melalui keluarga tersebut, anak asuh, dididik dan dilayani 

sebagaimana layaknya anak kandung. Keluarga asuh 

menggantikan fungsi orangtua. 

4) Anak yang diasuh adalah mereka yang membutuhkan perhatian 

orangtua yang demikian besar (anak balita sampai pada usia 

sekolah dasar).  

  Berdasarkan bentuk asuhan, penulis berpendapat 

bahwasannya bentuk asuhan di panti asuhan tidak semata-mata 

hanya ditempatkan untuk diberikan kebutuhan biologisnya saja, akan 

tetapi anak-anak juga diberikan pendidikan, dan pembinaan layaknya 

anak kandung. Dan anak-anak yang diasuh bukannya hanya sekedar 

anak-anak biasa akan tetapi, anak-anak yang memang membutuhkan 

sosok pengganti orangtua.  

 Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 14). Bentuk asuhan kedua yakni 

bentuk asrama, bentuk asuhan asrama bercirikan sebagai berikut: 

1) Anak ditempatkan dalam asrama. 

2) Setiap asrama ditempati sejumlah besar 8-10 anak. 

3) Setiap asrama dibawah pengawasan seorang petugas yang 

sekaligus bertindak sebagai orangtua asuh. 

4) Bentuk asrama lebih sesuai dengan bagi anak remaja yang 

masih dalam proses transisi pencarian identitas menuju proses 

kedewasaan.  



 
 

 
 

 Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 14). Bentuk asuhan yang ketiga 

adalah pengintegrasian antara bentuk keluarga asuh dan asrama. Bentuk 

asuhan ini bisa diterapkan jika panti asuhan mengasuh balita/anak pra 

sekolah, anak sekolah dasar dan remaja.  

B. Tinjauan tentang Anak Asuh 

1. Pengertian dan Latar Belakang Anak Asuh  

 Menurut pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 

PerlindunganAnak, yang dimaksud  anak adalah sebagai berikut: 

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh lembaga untuk diberikan 

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, karena 

orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar”  

 Berdasarkan pengertian di atas mengenai anak asuh, penulis 

berpendapat bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh lembaga 

sosial yang berperan sebagai pengganti fungsi keluarga dan bertugas 

untuk memberikan layanan bimbingan, perwatan, pemeliharaan, dan 

pendidikan bagi anak asuh yang tidak memiliki orangtua atau karena 

salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumguh kembang 

anaknya secara optimal. 

 Dari berbagai pengertian diatas, dilihat pula indikator yang 

menjadi latar belakang dari anak-anak asuh diantaranya sebagai berikut: 

a. Anak yang tidak memiliki orangtua; 

b. Anak yang orangtuanya tidak mampu menjamin kesejahteraan dan 

tumbuh kembang anaknya secara normal; 

Hal senada juga menjelaskan bahwa: 

 “Menurut Dinas Sosial (2004, hlm. 6). Sasaran garapan panti 

sosial asuhan anak adalah sebagai berikut: 

a. Anak yatim piatu, yatim piatu terlantar yang berusia 0-21 Tahun; 



 
 

 
 

b. Anak terlantar yang keluarganya mengalami perpecahan sehingga 

tidak memungkinkan anak dapat berkembang secara wajar dan baik 

jasmani, rohani, maupun sosial antara lain dikarenakan: 

1) Keluarga retak, sehingga tidak ada relasi sosial yang 

harmonis; 

2) Salah satu orangtua atau keduanya sakit kronis, terpidana, 

korban berencana, dan lain-lain; 

3) Anak terlantar yang keluarganya dalam jangka waktu yang 

relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranan 

sosialnya secara wajar”  

2. Hak dan Kewajiban Anak Asuh 

 Menurut Bertens, K (dalam Wuryan, S & Syaifullah, 2006, hlm. 

116) hak adalah “Klaim yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok yang 

lain atau terhadap masyarakat dan klaim tersebut merupakan klaim yang 

sah dan dapat dibenarkan”. 

 Menurut Purbacaraka (dalam Wuryan, S & Syaifullah, 2006, hlm. 

116) mengartikan “hak sebagai suatu peranan yang boleh dilakukan dan 

boleh juga tidak dilakukan”. 

  Sementara menurut Tris Yuniar dalam pengertian di atas 

bahwasannya hak dapat diartikan sebagai suatu klaim terhadap suatu 

peranan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan oleh seorang 

individu 

 Hak yang dimiliki oleh seorang individu pada dasarnya sangat 

berkaitan erat dengan kewajiban. Menurut Halim (dalam Wuryan, S & 

Syaifullah, 2006, hlm. 116) “ Kewajiban adalah suatu peranan yang harus 

dilakukan oleh seorang individu”.  

 Berdasarkan pendapat di atas kewajiban dapat diartikan sebagai 

suatu peranan yang harus dilakukan. Adapun jika sesorang individu tidak 

melaksanakan kewajibannya maka individu tersebut dapat dipaksa untuk 



 
 

 
 

melaksanakan kewajibannya. Dan jika ia masih tidak mau menjalankan 

kewajibannya maka ia bisa dikenakan sanksi atau hukuman. 

 Terkait hak dan kewajiban anak, sebenarnya telah dijamin dalam 

Deklarasi tentang HAM, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, 

dan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

terutama dalam pasa-pasal sebagai berikut:  

a. Hak anak untuk hidup secara umum telah dijamin Piagam PBB tentang 

Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2003 Pasal 

(4) yang berbunyi: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi   

b. Hak anak untuk beribadah telah dijamin UUD RI 1945 dan Undang-

Undang RI No 23 Tahun 2003 Pasal (6) yang berbunyi: Setiap anak 

berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang 

tua. 

c. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga telah dijamin dalam 

UUD RI 1945 pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang RI No 23 Tahun 

2002 pasal (9) yang berbunyi: Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

d. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dijamin dalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal (8) yang berbunyi: Setiap 

anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

e. Hak sosial anak juga telah dijamin dalam pasal (11) Undang-Undang 

RI No 23 Tahun 2002 yang berbunyi : Setiap anak berhak untuk 

beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang 

sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 

dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 



 
 

 
 

 Adapun kewajiban-kewajiban anak menurut Pasal (19)  Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 adalah setiap anak berkewajiban untuk : 

a.  menghormati orang tua, wali, dan guru; 

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwasannya hak-

hak anak secara umum telah dijamin dalam Undang-Undang RI Tahun 

1945, Deklarasi HAM. Konvensi hak-hak anak dan Undang-Undang No 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 meliputi hak untuk hidup, hak 

untuk mendpatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan, serta hak-hak sosial yang mampu menunjang tumbuh 

kembangnya secara optimal. Sedangkan kewajiban anak sebagaimana 

menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 meliputi kewajiban untuk 

menghormati orangtua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, 

teman, dan sebagainya. Dari semua itulah, baik lembaga formal maupun 

non formal setidaknya harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang 

menjadi hak dan kewajiban bagi seorang anak karena hal itu menjadi 

sangat penting untuk memberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak.  

C. Kajian tentang Pengembangan Anak 

1. Pengertian, fungsi, dan Tujuan Pengembangan 

a. Pengertian Pengembangan 

 Pengembangan menurut istilah Baharudin (2009, hlm. 69), adalah 

“development, yang merupakan rangkaian yang bersifat progresif dan 

teratur dari fungsi jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat pengarut 

kerjasama antara kematangan (maturation) dan pelajaran (learning).” Hal 

berarti pengembangan merupakan suatu peningkatan yang tidak hanya 

terlihat dari sisi jasmani maupun rohani atau tidak secara fisik maupun 

batin keduanya berkembang secara utuh dan melengkapi. 



 
 

 
 

 Dalam kamus Bahas Indonesia (2008, hlm. 725) pengembangan 

adalah “perihal berkembang, mekar, terbuka, membentang, menjadi besar, 

luas, banyak, dan sebagainya”. Sedangkan pengembangan menurut 

Baharudin (2009, hlm. 69) adalah “suatu proses tahapan pertumbuhan ke 

arah yang lebih maju”. Berdasarkan pengertian di atas, penulis 

berpendapat bahwasannya pengembangan memiliki arti yang luas, yang 

mana tidak hanya peningkatan secara kualitas tetapi juga secara kualitas.  

 Hal ini pun selaras dengan pengertian pengembangan menurut 

Hartinah (2010, hlm. 24) “Proses perubahan yang bersifat kualitatif yang 

mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada 

organ jasmani tersebut sehingga penekanan arti perkembangan terletak 

pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada 

kemampuan orang fisiologis” 

 Dari pengertian di atas, penulis melihat bahwa perkembangan 

yang sehat antara perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Seseorang 

individu akan menghasilkan suatu kepribadian yang utuh dan dewasa. 

Individu yang dewasa secara psikis akan mampu menerima kehidupan 

yang dihadapi serta mempunyai sikap pendirian dan pandangan hidup 

yang jelas, sehingga individu yang dewasa mampu hidup di tengah-tengah 

masyarakat luas secara harmonis. 

b. Fungsi Pengembangan 

 Menurut Syamsuddin (2007, hlm. 95) “Pengembangan fisik dan 

prilaku psikomotorik meliputi pengembangan anatomis, fisiologis dan 

pengembangan psikomotorik”. Pengembangan anatomis ditandai dengan 

adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat 

badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajegan badan secara 

keseluruhan. Sedangkan pengembangan fisiologis ditandai dengan 

adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif dan fungsional 

dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan 

pernafasan, persyaratan, sekresi kelenjar pencernaan.  



 
 

 
 

 Pengembangan bahasa dan prilaku kognitif adalah yang 

membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Menurut 

Syamsuddin (2012, hlm. 99) “ dengan bahasannya manusia mampu 

mentransformasikan dan mengolah berbagai bentuk informasi tersebut di 

atas melalui proses berpikir dan dengan mempergunakan kaidah-kaidah 

logika (diferensiasi, asosiasi, proporsi atau komparasi, kausalitas, 

prediksi, konklusi, generalisasi, interprestasi, dan inferensi) dalam rangka 

pemecahan masalah (problem solving) dan mencari, mengkreasikan dan 

menemui hal-hal baru serta mampu mengkoordinasikan dan 

mengekspresikan cita-cita, sikap, karakter, penilaian, dan penghayatan 

dan juga mampu mengkomunikasikan (menyimpan dan menerima) 

berbagai informasi buah pikiran opini, aspirasi, kehendak, dan rencana 

kepada orang lain. Taraf-taraf penguasaan keterampilan berbahasa 

dipengaruhi bahkan tergantung pada tingkat-tingkat kematangan dalam 

kemampuan intelektual. Bahasa merupakan sarana dan alat strategis bagi 

lajunya pengembangan prilaku kognitif.    

 Berdasarkan hal tersebut, bahwasannya perkembangan itu harus 

berkembang secara seimbang dan proporsional agar dapat mendukung 

seorang individu mengembangkan pola kepribadiannya secara sehat. 

Kebutuhan sosial seseorang yang membutuhkan hubungan dengan orang 

lain agar dapat mencapai perkembangan optimal. Dan juga kebutuhan 

kognitif yang membutuhkan rangsangan dari luar agar mampu 

berkembang optimal juga, maka kebutuhan psikologis pada seseorang 

juga harus terpenuhi agar dirinya mampu berkembang secara baik dan 

sehat secara psikologis.  

 Selain itu, menurut Syamsuddin (2012, hlm. 105) “pengembangan 

sosial dapat diartikan sebagai (sequence) dari perubahan yang 

berkesinambungan dalam prilaku individu untuk menjadi makhluk sosial 

yang dewasa”. Maka dari itu dalam hubungan sosialnya, seseorang harus 

memiliki moralitas yang baik dalam dirinya. Hal itu sangat diperlukan 

sekali bagi setiap individu karena pada akhirnya seorang individu akan 



 
 

 
 

hidup bersama masyarakat yang berbeda-beda  sehingga individu 

tersebut harus dapat bersosialisasi dengan baik. 

 Selain individu akan menyadari bahwa ia merupakan bagian dari 

suatu masyarakat, dan dari masyarakat juga karakter seorang anak akan 

terus tumbuh dan berkembang.  

Kohlberg dalam Syamsuddin (2012, hlm. 106-107) berdasarkan hasil 

studinya menyatakan bahwa „perkembangan moralitas pada anak-anak 

itu pada dasarnya dapat dilukiskan tingkatan, dan ciri-ciri 

pengembangannya‟ sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Pengembangan Moralitas Anak 

Level of Moral Thought (Tingkat Kesadaran 

Moral) 

Stage of Moral Development 

(Tahapan Pengembangan Moral) 

I. Preconventional level: 

Anak menyambut adanya nilai baik-

buruk, hanya karena sesuatu itu akan 

menyakiti, menyenangkan secara 

fisik atas kekuatan, kehebatan yang 

memberikan nilai atau aturan-aturan 

yang bersangkutan. 

II.  Conventional level: 

Individu memandang apa yang 

diharapkan keluarga, kelompok atau 

bangsa. Setia mendukung aturan 

sosial bukan sekedar konformitas, 

melainkan berharga. 

III. Postconventional autonomous of 

principle level: 

Usaha dilakukan mendefinisikan 

prinsip-prinsip moralitas yang tidak 

1. The punishment obidience 

orientation: 

Anak berusaha 

menghindari hukuman, 

menaruh respect karena 

melihat sifat yang memberi 

aturan yang bersangkutan. 

2. The instrumental relativist 

orientation: 

Sesuatu itu dipandang 

benar kalau dapat 

memuaskan dirinya, juga 

orang lain. 

3. The interpersonal 

concordance orientation: 

Suatu prilaku dipandang 

baik kalau menyenangkan, 



 
 

 
 

terikat oleh orang 

pendukung/pemegang/penganutnya; 

universal 

dan membantu orang lain. 

Kau akan disetujui 

/diterima kalau berbuat 

baik.  

4. Authority and social order 

maintaining orientation 

5. The social contract 

legalistic orientation: 

6. The universal ethical 

principle orientation: 

 

Sumber: Syamsuddin (2012, hlm. 107) 

c. Tujuan Pengembangan 

 Tujuan pengembangan pada dasarnya bertujuan memberikan 

kesempatan pada diri seseorang untuk mencapai suatu pokok atau 

subpokok bahasan yang sudah direncanakan dalam upaya meningkatkan 

mutu bahasan agar dapat dipakai untuk berbagi keperluan dalam 

kehidupan masyarakat  

D. Kajian tentang Karakter      

1. Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Ciri-Ciri Karakter 

a. Pengertian Karakter 

 Karakter merupakan suatu keadaan jiwa, keadaan ini 

menyebabkan jiwa bertindak tanpa berpikir, atau dipertimbangkan secara 

mendalam.  

Samani, M. & Hariyanto. (2017, hlm. 41) menjelaskan tentang 

pengertian karakter sebai berikut: 

 Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan 

kejahatan, terletak pada hilangnya karakter. Karakter dimaknai 

sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 



 
 

 
 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya 

  

 Karakter sebagaimana di definisikan oleh Ryan dan Bohlin, 

“mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (Knowing the 

good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan 

(doing the good).” 

 Scerenko dalam Samani, M. & Hariyanto. (2017, hlm. 42) 

mendefinisikan “karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk 

dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental 

seseorang, suatu kelompok atau bangsa”.  

Jack Corley dan Thomas Philip dalam Samani, M. & Hariyanto (2017, 

hlm. 42) menyatakan “karakter merupakan sikap dan kebiasaan 

seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral”. 

Parwez dalam Muhammad Yaumi (2014, hlm. 7) mengatakan “Karakter 

merupakan manifestasi kebenaran, dan kebenaran adalah penyesuaian 

kemunculan pada realitas”. 

 Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010, hlm. 2) 

Selain iu, “karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai 

kebajikan, mau berbuat baik, nyata berjehidupan baik, dan berdampak 

baik terhadap lingkungan yang terpatri dalam diri dan terjewantahkan 

dalam prilaku”.      

 Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf  kontenporer 

bernama Michael Novak dalam Lickona (2012, hlm. 81) merupakan 

“campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh 

tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang 

berakal sehat yang ada dalam sejarah.” Sebagaimana yang ditunjukan 

Novak, tidak ada seorangpun yang memiliki semua kebaikan itu, dan 



 
 

 
 

setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan karakter 

yang sering dipuji bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. 

 

 

b. Fungsi Karakter 

 Dalam karya Adelia Hasyim (Budimansyah dan Komalasari, 2011, 

hlm. 415-416) Fungsi karakter bagi umat manusia sebagai makhluk yang 

hidup saling berdampingan dengan makhluk hidup lainnya adalah 

sebagai pedoman bagi kehidupannya agar menjadi manusia seutuhnya. 

Diketahui Heritage Foundation  sebuah yayasan yang bersumber dari 

nilai-nilai luhur universal yang terdiri atas: 

1) Cinta Tuhan dan alam semseta beserta isinya; 

2) Tanggung jawab, kedisplinan, dan kemandirian; 

3) Kejujuran; 

4) Hormat dan santun; 

5) Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; 

6) Percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah; 

7) Keadilan dan kepemimpinan; 

8) Baik dann rendah hati; 

9) Toleransi, cinta damai dan persatuan; 

 Berkaitan dengan dirasakan semakin mendesaknya implementasi 

Pendidikan Karakter di Indonesia tersebut, Pusat Kurikulum Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional dan 

publikasinya berjudul Pedoman Pelaksana Pendidikan Karakter (2011) 

menyatakan bahwa : Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan 

potensi dasar agar berhati baik, berfikiran baik, dan berprilaku baik; (2) 

memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultular; (3) 

meningkatkan peradaban bangsa yang kompetetif dalam pergaulan dunia. 



 
 

 
 

c. Tujuan Pengembangan Karakter     

 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007), tertulis bahwa 

tujuan pengembangan karakter adalah untuk: terwujudnya karakter 

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak muia, dan bermoral 

berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku 

manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek” 

d. Ciri-ciri Karakter  

 Menurut Muin, f (2011:161) memandang bahwa karakter memiliki 

ciri-ciri antara lain sebagai berikut:  

1) Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu pada saat 

orang lain sedang melihat kamu” (character is what you 

are when Nobody is looking). 

2) Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-

keyakinan (character is the result of values and beliefs). 

3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat 

alamiah kedua (character is habit that becomes second 

nature). 

4) Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh 

orang lain terhadapmu (character is Not reputation or what 

orthers thinks about you). 

5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada orang lain 

(character is Not how much better you are than orther). 

6) Karakter tidak relatif (character is Not relative). 

2. Nilai-Nilai Karakter  

a. Nilai Karakter yang Harus Dikembangkan 

 Samani, M. & Hariyanto (2017, hlm. 41). Akar dari semua 

tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan, terletak pada 



 
 

 
 

hilangnya karakter. Karakter dimakanai sebagai cara berfikir dan 

berprilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu 

yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

 Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

lingkungan , dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Selain itu 

mengingat bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku 

bangsa dan beranekaragam budaya, maka adalah suatu keharusan dalam 

menanampakan nilai budaya yang ada didalam diri seseorang. 

Hasan dalam Muhammad Yaumi (2014, hlm. 82) mengatakan sebagai 

berikut:  

 pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan 

karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga 

negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.  

 Sarbaitinil dalam Muhammad Yaumi (2014, hlm. 82) menjelaskan 

“nilai-nilai karakter dan budaya bangsa bersumber dari ajaran agama. 

Agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan berbagai bentuk kepercayaan 

lain dapat hidup dengan baik di negara ini walaupun sering juga terjadi 

gesekan-gesekan”.  

 Nilai universal yang dijabarkan oleh Adelia Hasyim dalam 

Heritage Foundation (Desain induk pembangunan karakter bangsa, 2010-

2025) sebagai dasar pendidikan karakter sesungguhnya ada didalam 

nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari setiap sila yang menjadi dasar 



 
 

 
 

negara Indonesia. Berikut adalah karakter bangsa Indonesia yang dijiwai 

kelima sila Pancasila secara utuh komprehensif: 

1) “Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa; 

2) Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab; 

3) Bangsa yang mendepankan persatuan dan kesatuan bangsa; 

4) Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak 

asasi manusia; 

5) Bangsa yang mendepankan keadilan dan kesejahteraan” 

 Kementerian Pendidikan nasional (dalam Samani, M & Hariyanto, 

2017,  hlm. 42). Nilai-nilai yang unik, baik itu kemudian dalam Desain 

induk pembangunan karakter bangsa , dimaknai sebagai tahu nilai 

kebaikan mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik.  

 Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (2010) 

menyatakan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini: 

1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, Oleh 

karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu 

didasarkan pada ajaran agama dan kepercayaannya; 

2) Pancasila: Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut 

Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni; 

3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar 

dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam 

komunikasi antar anggota masyarakat itu; 

4) Tujuan Pendidikan Nasional; sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga Negara Indonesia, dikembangkan oleh 



 
 

 
 

berbagai suatu pendidikan diberbagai jenjang dan jalur. Tujuan 

pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang 

harus dimiliki oleh warga Negara Indonesia.  

 Berdasarkan sumber keempat sumber nilai itu, terindentifikasi 

sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai:  

No Nilai-nila Karakter Deskripsi 

1.  Religius Sikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

2.  Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3.  Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4.  Disiplin Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5.  Kerja keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6.  Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7.  Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 



 
 

 
 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinyam dilihat, dan 

didengar. 

10. Semangat Kebangsaan Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya.  

11. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12. Menghargai prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya.  



 
 

 
 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan  Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17. Peduli Sosial  Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab  Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

 Dalam (Desain induk pembangunan karakter bangsa, 2010-2025) 

Sementara itu, diutarakan bahwa secara substansif karakter terdiri atas 

3 (tiga) nilai yaitu: Karakter terdiri atas 3 (tiga) nilai operatif 

(operative value), nilai-nilai dalam tindakan, atau tiga unjuk perilaku 

yang satu sama lain saling berkaitan dan terdiri atas pengetahuan 

tentang moral (moral knowing), aspek kognitif, perasaan berlandaskan 

moral (moral feeling), aspek afektif, dan perilaku berlandaskan moral 

(moral behavior) aspek psikomotor.   

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Samani & Hariyanto (2017, hlm. 50) bahwasannya 

“Pendidikan karakter secara pisikologis harus mencakup dimensi 

penalaran berlandaskan moral, perasaan berlandaskan moral,dan perilaku 



 
 

 
 

berlandaskan moral. Apa yang diungkapkan Lickona tersebut secara 

lengkap dinyatakan dalam gambar 2.1 Cakupan Pendidikan Karakter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Samani, M & Hariyanto. 2017, hlm. 50) 

 Dalam kaitan implementasi nilai-nilai dan proses-proses tersebut 

di atas, pendidikan bagi anak dilaksanakan dengan maksud memfasilitasi 

mereka untuk menjadi orang yang memiliki kualitas moral, 

kewarganegaraan, kebaikan, kesantunan, rasa hormat, kesehatan, peduli, 

sikap kritis, keberhasilan, kebiasaan, insan yang kehadirannya dapat 

diterima dalam masyarakat, dan kepatuhan.  

 Dengan demikian, penulis berpendapat bahwasannya dalam 

mengimplementasikan sebuah nilai-nilai karakter dalam diri seseorang 

itu harus betul-betul dijiwai makna nilai yang terkandung didalamnya 

karena untuk membentuk watak/perilaku tidak hanya berdasarkan pada 

kuantitas dirinya tetapi juga kualitas.   

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sekarang ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Siti Anisah pada tahun (2007) dan Sri Ernawati tahun (2008).  

MORAL KNOWING 

1. Moral awarenes 

2. Konowingmoral 

values 

3. Persfective taking 

4. Moral reasoning 

5. Decision making 

MORAL FEELING 

1. Conscience 

2. Self esteem 

3. Empathy 

4. Loving the good 

5. Self control  

6. Humility 

 

MORAL ACTION 

1. Competence 

2. Will 

3. Habit 



 
 

 
 

Di dalam hasil penelitian yang dilakukan Siti Anisah (2007) 

menunjukan bahwa pengembangan moral anak sebagai upaya 

pembentukan pribadi warga negara yang baik di Panti Sosial Asuhan Anak 

Al-Kautsar dalam hal pengetahuan, keagamaan, dan prilakunya 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik apabila dibandingkan 

sebelum mereka tinggal di panti. Panti Sosial Asuhan Anak Al-Kautsar 

berusaha agar selalu melakukan pembinaan dengan standar yang 

profesional, pembina selalu melihat setiap anak di panti memiliki masalah 

dan pembina selalu berusaha untuk membantu dalam mencari solusinya 

dengan adil dan tidak membeda-bedakannya.  

 Sedangkan menurut Sri Ernawati (2008) bahwa model 

pembentukan warga negara yang bertanggung jawab yaitu dilakukan 

pendekatan langsung karena pembina berinteraksi secara langsung dengan 

anak asuh untuk menjalin keakraban dan menciptakan suasana 

kekeluargaan sehingga memudahkan pembina untuk memberikan nasehat 

dan contoh pada anak asuh. Pada dasarnya pengembangan nilai moral, 

atau juga pembentukan warga negara yang bertanggung jawab adalah 

nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter. Maka dari itu,dalam 

penelitian, penulis mencoba akan menganalisis tentang pembinaan dan 

pengembangan dari salah satu nilai karakter tersebut yaitu karakter peduli 

sosial. 

G. Hipotesis  

Menurut pasal 10 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Yang dimaksud anak asuh adalah sebagai berikut:  

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh lembaga untuk diberikan 

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, karena orang 

tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar” 

Sedangkan menurut H Chuzaimah T Yanggo dalam Mulahajati, A. 

(1999, hlm. 10) menjelaskan bahwa: 

“Anak yang digolongkan dari keluarga yang kurang mampu seperti: 



 
 

 
 

1. Anak yatim atau anak piatu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi 

untuk bekal hidup disekolah 

2. Anak dari keluarga fakir miskin  

3. Anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal (tuna wisma) 

4. Anak dari keluarga yang tidak memiliki penghasilan (tuna karya) 

5. Anak yang tidak jelas ayah ibunya  

 Penulis berpendapat apabila seorang anak dididik dengan benar, 

maka akan memberikan kebahagiaan khususnya bagi orangtuanya 

sendiri, dan umumnya bagi bangsa dan negaranya. Dan manakala 

sebaliknya salah dalam mendidik kepribadian dan perilaku seorang anak, 

maka akan menjadi beban dan menyusahkan bagi semuanya.   

 


