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ABSTRACT 

 

The Government of Surabaya City under its Social Department establish 
UPTD Kampung Anak Negeri to take care of street children, abandoned children, 
and the naughty children. The problem reappeared when foster children 
undergoing care at LKSA, one of which related to social interaction among them. 
Social interaction is one that shows the social health conditions. This study aimed 
to describe the patterns of social interactions foster children are seen in the context 
of social health. 

The study was conducted with a qualitative approach and observational 
participatory. Data were collected through indepth interviews, documentation, and 
observation. The research subject was determined by purposive sampling. 
Variables examined included the characteristics, patterns of associative interaction 
and dissociative interaction patterns. The data were then analyzed through a phase 
of reduction, data presentation, and then drawing conclusions. 

 Subjects numbered nine people and all the male sex. Age of subjects 
ranged from 9-17 years. Based on the data collected, it was found the presence of 
the elderly subjects is known, and some are not. Background parenting among 
other subjects as street children, abandoned children and juvenile delinquents. 
There are two subjects that have communication barriers for the deaf and 
mentally. Half of the research subjects had extroverted personality types. Patterns 
of social interaction is shown by research subjects through cooperative action, 
accommodation and asimilation, whereas dissociative interaction patterns shown 
through the action of competition, of contravention, and opposition by research 
subjects. 

 The conclusion that can be drawn from this study is characteristic of foster 
children are not all associated with social behavior shown when interacting. 
Patterns of social interaction associative support the creation optimal condition of 
social health, but otherwise the pattern of social interaction dissociative show poor 
social health conditions. 

 

 

Keywords: social health, social interaction, street children, abandoned children 
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ABSTRAK 

 

Pemerintah Kota Surabaya di bawah Dinas Sosialnya mendirikan UPTD 
Kampung Anak Negeri guna mengasuh anak jalanan, anak terlantar, dan anak 
nakal yang jumlahnya semakin meningkat. Permasalahan kembali muncul saat 
anak asuh menjalani pengasuhan di LKSA, salah satunya terkait interaksi sosial di 
antara mereka. Interaksi sosial merupakan salah satu yang menunjukkan kondisi 
kesehatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan lebih dalam pola 
interaksi sosial anak asuh yang dilihat dari konteks kesehatan sosial. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat observasional 
partisipatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan 
observasi. Subjek penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Variabel 
yang diteliti meliputi karakteristik, pola interaksi asosiatif, dan pola interaksi 
disosiatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui tahap reduksi, 
penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. 

Subjek penelitian berjumlah sembilan orang yang keseluruhannya berjenis 
kelamin laki-laki. Usia subjek berkisar antara 9-17 tahun. Berdasarkan data yang 
berhasil dikumpulkan, didapati keberadaan orang tua subjek ada yang diketahui, 
dan ada yg tidak. Latar belakang pengasuhan subjek antara lain sebagai anak 
jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. Terdapat dua orang subjek yang memiliki 
hambatan komunikasi karena tuna rungu dan tuna grahita. Setengah dari subjek 
penelitan memiliki tipe kepribadian ekstrovert. Pola interaksi sosial ditunjukkan 
oleh subjek penelitian melalui tindakan kooperatif, akomodasi, dan asimilas, 
sedangkan pola interaksi disosiatif ditunjukkan melalui tindakan persaingan, 
kontravensi, dan pertentangan oleh subjek penelitian.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah karakteristik anak 
asuh tidak seluruhnya terkait dengan perilaku sosial yang ditunjukkan saat 
berinteraksi. Pola interaksi sosial asosiatif mendukung terciptanya kesehatan 
sosial yang optimal, namun sebaliknya pola interaksi sosial disosiatif 
menunjukkan kondisi kesehatan sosial yang buruk. 

 

 

 

Kata kunci: kesehatan sosial, perilaku sosial, faktor individu, kondisi lingkungan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan sosial merupakan salah satu dimensi kesehatan yang kurang 

populer dibandingkan dengan kesehatan fisik dan mental (McDowell, 2006). 

Sesuai dengan makna kesehatan yang disebutkan oleh WHO dan Undang-undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan sosial tercantum dengan jelas 

sebagai salah satu dimensi dari kesehatan. Sehat menurut WHO (1948) adalah 

kondisi sejahtera dari segi fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya sekedar 

terhindar dari penyakit ataupun kecacatan. Merujuk pada arti sehat WHO, 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memaknai kesehatan 

sebagai keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang 

memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat hidup secara produktif, 

baik produktif dalam hal sosial maupun ekonomi. 

McDowell (2006) menjelaskan bahwa kesehatan sosial adalah dimensi 

kesejahteraan individu yang menunjukkan terkait kondisi hubungan dengan orang 

lain, reaksi orang lain terhadap individu tersebut, serta interaksi individu terhadap 

institusi atau adat istiadat. Pengertian tentang kesehatan sosial diperkuat oleh 

Notoadmodjo (2010) yang menyebutkan bahwa sehat dari segi sosial mampu 

terwujud apabila individu dapat menjalin komunikasi, interaksi, dan hubungan 

baik dengan orang lain ataupun kelompok, tanpa memperhatikan latar belakang 
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orang lain atau kelompok tersebut, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan 

toleransi. 

 Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Setiap orang yang 

dimaksudkan adalah tanpa terkecuali, termasuk anak. Sebagaimana disebutkan 

dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang 

tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta memberi 

perlindungan terhadap anaknya. Mereka juga wajib untuk menjaga agar anak 

dapat tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat yang 

dimiliki oleh anak. Orang tua wajib melakukan upaya untuk mencegah anaknya 

untuk menikah di usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter, serta 

penanaman budi pekerti kepada anak. 

Ketika seorang anak tidak memperoleh berbagai hal yang seharusnya wajib 

diberikan oleh orang tua terhadap mereka, maka kewajiban tersebut menjadi 

tanggung jawab bagi anggota keluarga yang lain untuk memenuhinya. Permasalah 

di dalam keluarga sering kali menimbulkan adanya perlakuan yang salah terhadap 

anak. Kondisi keluarga yang sedang dilanda kemiskinan, mobilitas, isolasi, 

hubungan orang tua dengan anak yang buruk, serta perceraian, memicu adanya 

tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga tidak mampu lagi menjalankan 

kewajibannya terhadap anak (Widiastuti dan Rini, 2005). Jika keluarga tidak 

mampu memberikan kualitas pengasuhan yang memadai meskipun dengan 

dukungan yang sesuai, maka di sinilah diperlukan peran negara. Negara melalui 

instansi yang dibentuknya, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak 
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serta menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai. Upaya ini bertujuan agar anak 

tidak terlantar atau menjadi anak jalanan (Kementerian Sosial RI, 2011). Menurut 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar 

adalah anak yang tidak terpenuhi hal sewajarnya yang dia perlukan, baik dari segi 

fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.  

Selain berisiko menjadi anak terlantar, anak juga berisiko untuk menjadi anak 

jalanan. Anak jalanan (Solahudin, 2000) adalah anak yang menghabiskan 

sebagian besar waktunya di jalanan dengan untuk berusaha mendapatkan uang 

dengan berbagai cara demi mempertahankan hidupnya. Menurut Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang 

(2008), 80,3% anak jalanan turun ke jalan setiap hari. Sebagian besar anak jalanan 

menjalani profesi sebagai pengamen (60,78%), sedangkan sisanya menjadi tukang 

parkir, peminta-minta, penjual koran, pemulung, dan sebagainya. Kesehatan sosial 

anak jalanan terganggu karena adanya konflik dengan keluarga. Sebanyak 31,2% 

anak jalanan mengaku memiliki konflik di dalam keluarganya. Anak jalanan 

memiliki risiko besar terkait masalah kesehatannya, rawan tereksploitasi dan 

mengalami tindak kekerasan, bahkan terlibat dalam kasus kriminal (Schubert, 

dkk., 2015). 

Anak terlantar dan anak jalanan merupakan contoh dari anggota masyarakat 

yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Guna menanggulangi masalah 

kesejahteraan sosial anak, pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan berbagai 

upaya untuk menyelamatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 

termasuk anak terlantar dan anak jalanan. Pemerintah dan masyarakat membentuk 
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lembaga kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disebut dengan LKSA 

(Menteri Sosial, 2010). Lembaga ini ada yang dikelola sendiri oleh pemerintah, 

namun ada pula yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. 

LKSA yang dikelola oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan panti asuhan, 

atau berbagai lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan sosial pada anak. 

Melalui LKSA yang dibentuk, anak terlantar dan anak jalanan ditempatkan 

bersama guna memperoleh penghidupan yang lebih baik. Namun ada kalanya, 

permasalah kembali muncul di antara anak-anak tersebut, salah satunya terkait 

interaksi sosial di antara anak asuh. Kekerasan pada anak atau bullying berisiko 

terjadi di lingkungan ini. Sebagaimana disebutkan oleh Widyastuti dan Rini 

(2005), bahwa kekerasan pada anak dapat dilakukan oleh lingkungan terdekat 

anak, salah satunya teman. 

Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi 

kesehatan fisik, mental, yang bahkan kemudian dapat berlanjut terhadap kondisi 

kesehatan sosialnya. Beberapa dampak dari kekerasan pada anak antara lain 

gangguan pertumbuhan, gangguan organ reproduksi, kerusakan permanen pada 

syaraf, gangguan perkembangan, seperti kecerdasan tidak mampu berkembang 

secara optimal, emosional yang tinggi, konsep diri yang rendah, agresif, 

kemampuan bergaul yang rendah, trauma, bahkan kematian (Widiastuti dan Rini, 

2005). Bullying adalah wujud dari kondisi kesehatan sosial yang tidak sehat, serta 

memicu terciptanya interaksi sosial yang tidak sehat serta budaya kekerasan. 
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Selanjutnya, perilaku bullying dapat menghambat pengembangan potensi (Rudi, 

2010). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur. Sebagai salah satu kota besar, 

Surabaya sering menjadi tujuan urbanisasi dari penduduk wilayah di sekitarnya. 

Kota besar sering dianggap menjanjikan peluang kerja yang berlimpah. Cara 

Surabaya dalam menyediakan fasilitas publik juga menjadi daya tarik bagi 

masyarakat desa. Anak-anak merupakan salah satu kelompok usia yang juga 

mengikuti arus urbanisasi. Meski Surabaya menawarkan peluang kerja, namun 

kelompok usia anak-anak belum termasuk usia produktif yang dapat dipekerjakan. 

Kondisi yang demikian, menyebabkan anak-anak yang mengharapkan 

memperoleh pekerjaan di kota besar ini menjadi melakukan pekerjaan apapun, 

seperti menjadi pengemis, pengamen, dan sebagainya (Sudarso, 2014). 

Setijaningrum (2008) menambahkan bahwa anak jalanan di Surabaya beralasan 

bahwa mereka tidak betah di rumah atau memiliki teman yang menjadi anak 

jalanan, sehingga anak tersebut memutuskan untuk menjadi anak jalanan. Apabila 

kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak ayal jika Surabaya akan memiliki banyak 

anak jalanan sebagai salah satu PMKS. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Surabaya, jumlah 

anak terlantar terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2015. Jumlah 

anak jalanan pada tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan. Pada tahun selanjutnya, jumlah anak jalanan telah mengalami 

penurunan, namun hingga tahun 2015, jumlah anak jalanan masih relatif tinggi. 

Hingga 2015, Kota Surabaya memiliki anak terlantar berjumlah 456 orang, 
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sedangkan anak jalanan sebanyak 76 orang. Berikut ini adalah jumlah anak 

terlantar dan anak jalanan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya: 

Tabel 1.1 Jumlah Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Kota Surabaya Tahun 
2011-2015 
No. Jenis PMKS 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Anak terlantar 265 286 363 430 456 
2. Anak jalanan 45 114 94 76 76 

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016. 

Dinas Sosial Kota Surabaya berupaya menanggulangi permasalahan 

kesejahteraan sosial anak dengan membentuk sebuah LKSA dengan nama Pusat 

Rehabilitasi Anak atau yang kini lebih dikenal dengan nama Unit Pelaksana 

Teknik Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri. Berdasarkan Keputusan Kepala 

Dinas Sosial Nomr 467/   /436.6.15/2009 tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pondok Sosial Anak Wonorejo atau Kampung Anak Negeri, LKSA ini 

didirikan pada 4 Januari 2009. UPTD Kampung Anak Negeri memiliki tugas 

pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak bermasalah sosial 

di Kota Surabaya. Menurut Peraturan Wali Kota Surabaya tersebut, Kampung 

Anak Negeri adalah tempat diselenggarakannya pembinaan, pengembangan, dan 

pelayanan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

UPTD Kampung Anak Negeri dibentuk untuk menampung anak terlantar dan 

anak jalanan untuk dibina menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. LKSA 

ini terletak di Jalan Wonorejo nomor 130, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan 

Rungkut, Kota Surabaya. Sebanyak 30 orang anak yang diasuh di LKSA 

Kampung Anak Negeri. Anak asuh berusia mulai dari 8-18 tahun.  
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Latar belakang anak asuh sebagai anak terlantar, anak jalanan, ataupun anak 

nakal, menggambarkan bahwa kebutuhan dasar dari segi fisik, mental, sosial, 

maupun spiritual mereka tidak terpenuhi. Secara lebih detail, anak asuh memiliki 

berbagai latar belakang yang berbeda-beda, di antaranya: 

a. Anak yang kabur dari rumah karena sering dianiaya oleh ibu tiri, 

hingga suatu waktu terjaring razia dan ditempatkan di UPTD Kampung 

Anak Negeri. 

b. Anak yang tidak memiliki orang tua kandung yang merawat, sehingga 

anak ini dibesarkan oleh pasangan orang tua angkat yang telah lanjut 

usia. Ketika salah satu orang tua angkat meninggal, ibu angkat 

menyerahkan anak tersebut ke UPTD Kampung Anak Negeri. 

c. Anak yang mengamen dari kereta satu ke kereta yang lain. Hingga 

suatu hari, anak ini mengamen di Surabaya dan terjaring razia. 

Kemudian anak tersebut ditempatkan di UPTD Kampung Anak 

Negeri. 

d. Anak yang orang tuanya bercerai. Kondisi ini menjadikan salah satu 

orang tua tidak mampu merawat, sehingga anak diserahkan ke UPTD 

Kampung Anak Negeri. 

e. Anak yang salah satu orang tuanya terjerat kasus pidana, sehingga 

anak menjadi malu dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. 

Anak mengalami depresi dan tidak bersedia bergaul. Sehingga orang 

tuanya menyerahkan anak ini ke UPTD Kampung Anak Negeri. 
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Kondisi latar belakang yang berbeda dari anak asuh UPTD Kampung Anak 

Negeri tersebut memicu kondisi sosial yang tidak sehat di antara anak asuh. 

Permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing anak memicu kondisi emosional 

yang tidak stabil. Selanjutnya kondisi emosional tersebut berpengaruh terhadap 

cara anak asuh dalam berinteraksi satu sama lain. Mengingat interaksi sosial yang 

merupakan bagian dari kesehatan sosial, maka tentunya pola interaksi sosial 

tersebut berpengaruh terhadap kondisi kesehatan sosial anak asuh. Beberapa hal 

yang menunjukkan permasalahan anak asuh dalam berinteraksi antara lain: 

a. Adanya adu argumentasi yang diiringi emosi atau kemarahan antar 

anak asuh 

b. Adanya anak asuh yang masih menutup diri dan enggan berkomunikasi 

dengan teman-temannya. Anak lebih suka menyendiri dari pada 

bermain bersama teman-temannya. 

c. Terbentuk kelompok yang membenci salah satu atau kelompok lain di 

antara anak asuh. Contoh yang pernah terjadi adalah adanya salah satu 

anak asuh yang diusir oleh teman-teman sekamarnya, karena dianggap 

sering mengganggu. 

d. Terjadinya pertengkaran hingga adu fisik di antara anak asuh. Salah 

satu kejadian yang pernah terjadi adalah adanya salah satu anak asuh 

yang disiram air panas oleh temannya yang dilatarbelakangi kesal 

dengan ulah temannya tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pola 

interaksi sosial anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri, selanjutnya peneliti akan 
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mengidentifikasi lebih dalam pola interaksi tersebut dalam konteks kesehatan 

sosial. 

1.3 Pembatasan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Pada penelitian yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri, Kota 

Surabaya ini, peneliti hanya meneliti pada ruang lingkup pola interaksi sosial anak 

asuh.  

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah pola interaksi sosial dalam konteks 

kesehatan sosial pada anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pola interaksi sosial dalam konteks kesehatan sosial pada anak 

asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri, 

Kota Surabaya terkait interaksi sosial. 

b. Mengidentifikasi bentuk interaksi asosiatif anak asuh dalam konteks 

kesehatan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya. 

c. Mengidentifikasi bentuk interaksi disosiatif anak asuh dalam konteks 

kesehatan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak berikut: 

1) Bagi Peneliti 

a. Memperoleh pengembangan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang 

penelitian  

b. Memperoleh pengalaman dalam pelaksanaan teknik pengambilan data di 

lapangan 

c. Meningkatkan ketrampilan dalam berkomunikasi 

d. Memperoleh pengalaman dalam pengukuran perilaku secara langsung 

e. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang interaksi sosial 

f. Memperoleh pengalaman berinteraksi dengan anak-anak yang yang 

bermasalah terkait kesehatan sosialnya 

g. Memperoleh pengetahuan lebih dalam terkait pola interaksi sosial dalam 

konteks kesehatan sosial 

2) Bagi UPTD Kampung Anak Negeri 

a. Memperoleh gambaran tentang kesehatan sosial anak asuhnya 

b. Memperoleh gambaran tentang pola inteaksi sosial anak asuhnya 

c. Memperoleh bahan masukan dalam upaya meningkatkan kesehatan 

sosial anak asuhnya 
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3) Bagi Pembaca 

a. Mendapatkan pengetahuan tentang cara mengukur perilaku 

b. Mendapatkan pengetahuan tentang karakteristik terkait interaksi sosial 

anak asuh LKSA 

c. Mendapatkan pengetahuan tentang pola interaksi sosial anak asuh LKSA 

d. Mendapatkan pengetahuan tentang pola interaksi sosial anak asuh LKSA 

dalam konteks kesehatan sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sehat 

Menurut WHO, sehat adalah kondisi sejahtera dari segi fisik, mental, dan 

sosial, serta tidak hanya sekedar terhindar dari penyakit ataupun kecacatan. 

Kesehatan menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

adalah keadaan sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang 

memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat hidup secara produktif, 

baik produktif dalam hal sosial maupun ekonomi. 

2.2 Kesehatan Sosial 

Kesehatan sosial menurut Arifin (2011) adalah kondisi seseorang yang mampu 

menjalin hubungan baik dengan orang lain tanpa harus membeda-bedakan suku 

ras, budaya, status ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya, juga bersikap 

toleran serta saling menghargai. Menurut Notoatmodjo (2005), kesehatan sosial 

mampu terwujud apabila individu dapat menjalin komunikasi, interaksi, dan 

hubungan baik dengan orang lain ataupun kelompok, tanpa memperhatikan latar 

belakang orang lain atau kelompok tersebut, sehingga tercipta rasa saling 

menghargai dan toleransi. McDowell (2006) menyebutkan kesehatan sosial adalah 

dimensi kesejahteraan individu yang menunjukkan terkait kondisi hubungan 

dengan orang lain, reaksi orang lain terhadap individu tersebut, serta interaksi 

individu terhadap institusi atau adat istiadat. 
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2.3 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu lain atau 

kelompok, yang mana perilaku individu tersebut dapat berpengaruh terhadap 

individu lain atau kelompok, dan sebaliknya (Ginintasasi, 2012). Menurut Adang 

dan Anwar (2013), interaksi sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang 

dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu 

yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan yang 

lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi sosial disebut juga 

sebagai hubungan sosial. Hubungan sosial yang dimaksud merupakan hubungan 

antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, ataupun antar 

kelompok. Terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial (Sukanto, 2005), yaitu: 

a. Kontak sosial. Kontak sosial tidak digambarkan harus adanya kontak 

fisik, sebab tanpa adanya kontak fisik, individu tetap dapat 

berhubungan sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi kontak sosial 

yang bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif adalah kontak 

sosial yang menuju ke arah kesatuan atau kerja sama, sedangkan 

kontak sosial negatif adalah yang menuju ke arah perpecahan atau 

bahkan berupaya menghilangkan adanya kontak sosial. 

b. Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi. Sejalan dengan 

kontak sosial, komunikasi juga dapat memberikan dampak potitif 

berupa kesamaan pemahaman atau kerja sama, atau justru 

menimbulkan kesalahpahaman yang memicu perpecahan. 
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Pola interaksi ke dalam dua bentuk, yaitu pola interaksi asosiatif dan 

disosiatif.  

2.4 Pola Interaksi Asosiatif 

Pola interaksi asosisatif terbagi ke dalam kerja sama (cooperatoion), 

akomodasi (accommodation), dan asimilasi (assimilation) (Soekanto, 2013). 

Berikut ini penjelasan tentang masing-masing perilaku yang menggambarkan pola 

interaksi asosiatif: 

a. Kerjasama atau kooperatif (cooperation) 

Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara 

orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan bersama. Bentuk dan pola kerja sama dapat dijumpai 

pada semua kelompok manusia. Kebiasaan dan sikap demikian dimulai 

sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok 

kekerabatan. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang 

dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada 

kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat 

bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam 

pembagian kerja srta balas jasa yang akan diterima. Perkembangan 

selanjutnya, keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja 

sama, agar rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik. Kerja 

sama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya 

(in-group-nya) dan kelompok lainnya (out-group-nya). Kerja sama 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
16 

 

 
 
 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang 

mengancam atau ada tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang 

secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, 

dalam diri seseorang atau segolongan orang. Kerja sama dapat bersifat 

agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama mengalami 

kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, karena keinginan 

pokoknya tak dapat terpenuhi oleh karena adanya berbagai rintangan 

yang bersumber dari luar kelompok itu. Sehubungan dengan 

pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk kerja sama, yaitu: 

1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong 

2) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran 

barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. 

3) Ko-optasi (Co-optation), yaitu suatu proses penerimaan unsur-

unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam 

suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari 

terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang 

bersangkutan.  

4) Koalisi (Coalition), yaitu kombinasi antara dua ornagisasi atau 

lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat 

menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, 

karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai 

struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi 
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karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa 

tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.  

5) Joint-ventrue, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek tertentu, 

misalnya pemboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, 

perhotelan, dll. 

b. Akomdasi 

Akomodasi adalah suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog 

untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial 

yang sama artinya dengan pengertian adaptasi (adaptation) yang 

dipergunakan oleh ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses 

dimana makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam 

sekitarnya. Dengan pengertian tersebut dimaksudkan sebagai suatu 

proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang mula-

mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk 

mengatasi ketegangan. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara 

untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, 

sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi 

dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu: 

a) Mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-

kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. Akomodasi 

disini bertujuan untuk menghasilkan suatu sintesa antara kedua 

pendapat tersebut, agar menghasilkan suatu pola yang baru. 

b) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. 
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c) Untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-

kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktorfaktor 

sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada 

masyarakat yang mengenal sistem kasta. 

d) Mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah. 

c. Asimilasi 

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai 

dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara 

orang-perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha 

untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, 

proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap yang sama, 

walau kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai 

kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, 

pikiran, dan tindakan.  

2.5 Pola Interaksi Disosiatif 

Pola interaksi sosial disosiatif terdiri dari persaingan (competition), 

kontravensi (contravention), dan pertentangan atau pertikaian (conflict) 

(Soekanto, 2013). Berikut ini adalan penjelasan lebih detailnya: 

a. Persaingan (competition), 

Adalah suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok-kelompok 

manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang 

kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian 
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umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang 

telah ada, tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ada 

beberapa bentuk persaingan, di antaranya : 

1) Persaingan ekonomi. Timbul karena terbatasnya persediaan apabila 

dibandingkan dengan jumlah konsumen. 

2) Persaingan kebudayaan. Menyangkut persaingan kebudayaan, 

keagamaan, lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, dan 

sebagainya. 

3) Persaingan kedudukan dan peranan. Di dalam diri seseorang 

maupun di dalam kelompok terdapat keinginan-keingian untuk 

diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan 

serta peranan yang terpandang. 

4) Persaingan ras. Perbedaan ras baik karena perbedaan warna kulit, 

bentuk tubuh, maupun corak rambut dan sebagainya, hanya 

merupakan suatu perlambang kesadaran dan sikap atas perbedaan 

perbedaan dalam kebudayaan. 

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat memiliki beberapa fungsi, 

antara lain: 

1) Menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang 

bersifat kompetitif 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
20 

 

 
 
 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

2) Sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang 

pada suatu masa menjadi pusat perhatian, tersalurkan dengan baik 

oleh mereka yang bersaing.  

3) Merupakan alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan 

social  

4) Alat untuk menyaring para warga golongan karya (fungsional) 

yang akhirnya akan menghaslkan pembagian kerja yang efektif. 

b. Kontravensi 

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial 

yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. 

kategori kontravensi, yaitu : 

a) Kontravensi antar masyarakat 

b) Antagonism keagamaan  

c) Kontravensi intelektual  

d) Oposisis moral. 

Beberapa bentuk kontravensi ditunjukkan melalui perbuatan 

penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, 

protes, gangguan, kekerasan, pengacauan rencana, memaki, mencerca, 

memfitnah, menghasut, mengumumkan rahasia, berkhianat, dan 

mengganggu. 

Kontravensi, apabila dibandingkan dengan persaingan dan 

pertentangan bersifat agak tertutup atau rahasia. 
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c. Pertentangan 

Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana 

individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan 

menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Peyebab 

terjadinya pertentangan, yaitu : 

1) Perbedaan individu-individu 

2) Perbedaan kebudayaan 

3) Perbedaan kepentingan  

4) Perbedaan sosial 

Pertentangan-pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau 

kepentingan, sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan 

sosial di dalam struktur sosial tertentu, maka pertentangan-

pertentangan tersebut bersifat positif. Masyarakat biasanya mempunyai 

alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan, alat 

tersebut dalam ilmu sosiologi dinamakan safety-valve institutions yang 

menyediaka objek-objek tertentu yang dapat mengalihkan perhatian 

pihak-pihak yang bertikai ke arah lain. Bentuk-bentuk pertentangan 

antara lain yaitu pertentengan pribadi, pertentangan rasial pertentangan 

antara kelas-kelas social, umumnya disebabkan oleh karena adanya 

perbedaan-perbedaan kepentingan. 

2.6 Anak 
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Anak ialah individu yang usianya di bawah 18 tahun. Janin yang masih berada 

di dalam kandungan ibu juga dapat disebut dengan anak. Sebagai individu, anak 

memiliki hak asasi yang wajib dijamin, dilindingi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Beberapa hak anak yang dijelaskan 

pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak meliputi: 

a. Pasal 4 menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dam 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi; 

b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai 

identitas diri dan status kewarganegaaran; 

c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah 

menurut agamanya, berikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali; 

d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk 

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya 

sendiri, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal karena 

suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, 

atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh 

atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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e. Pasal 8 menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental 

spiritual, dan sosial; 

f. Pasal 9 menyebutkan pada ayat (1) bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 

Ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan 

perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan 

yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, 

dan/ atau pihak lain. Ayat (2) menyebutkan bahwa mendapatkan hak 

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak 

penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan 

anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan 

khusus; 

g. Pasal 10 menyebutkan bahwa anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangkan dirinya 

sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan; 

h. Pasal 11 menyebutkan bahwa 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; 
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i. Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial; 

j. Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan 

orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pelakuan diskriminasi, 

eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, 

kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 

selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal orang tua, wali 

atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan 

hukuman; 

k. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh 

oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan 

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

Ayat (2) menyebutkan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak bertemu langsung dan 

berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, 

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari 

kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya; 
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l. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan 

dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan 

dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam 

peperangan, dan kejahatan seksual; 

m. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi, ayat (2) menyebutkan setiap anak 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan ayat 

(3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana 

penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; 

n. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak untuk : 

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 

anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum. 
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Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan; 

o. Pasal 18 menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan 

bantuan lainnya. 

Selain hak yang telah disebutkan di atas, anak memiliki kewajiban yang telah 

diatur dalam undang-undang tersebut pada pasal 19. Kewajiban bagi anak yaitu: 

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. 

2.7 Anak Terlantar 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa anak terlantar adalah mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan 

hidupnya secara wajar, yakni baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

Chatarina (2008) menyebutkan bahwa anak terlantar memiliki ciri-ciri sebagai 

anak yatim, piatu, atau yatim piatu, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, lahir dari 

tindak pemerkosaan, tidak diasuh dengan optimal, serta tidak memperoleh 

pendidikan. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Dahlan (2008) bahwa anak 

terlantar adalah mereka yang yatim, piatu, yatim piatu, anak dari keluarga kurang 
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mampu, putus sekolah, dan anak yang diperlakukan salah (memperoleh perlakuan 

kejam, keras, atau dimanja secara berlebihan). Anak terlantar membutuhkan 

pengasuhan alternatif karena memiliki kondisi sebagai berikut (Menteri Sosial, 

2011): 

a. Memiliki keluarga yang tidak mampu mengasuh, meskipun dengan 

dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan 

tanggungjawabnya sebagai keluarga; 

b. Tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dikeahui keberadaannya; 

c. Menerima perlakukan yang bertentangan dengan hak anak, seperti 

mengalami eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran dari keluarga; 

d. Secara tidak sengaja terpisah dari keluarga, yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti konflik sosial dan bencana alam. 
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2.8 Anak Jalanan 

Anak jalanan (Solahudin, 2000) adalah anak yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya di jalanan dengan untuk berusaha mendapatkan uang dengan 

berbagai cara demi mempertahankan hidupnya. Alexander (2008) menggolongkan 

anak jalanan ke dalam tiga golongan, yaitu: 

a. Children on street, yaitu anak yang mencari nafkah di jalanan, namun 

masih memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga atau orang tua 

mereka. Anak jalanan pada golongan ini biasanya dilatarbelakangi oleh 

kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah, sehingga anak turun ke 

jalanan untuk mencari nafkah demi membantu keluarga. 

b. Children of street, yaitu anak yang turun ke jalanan secara penuh, yang 

mana hubungan antara anak tersebut dengan keluarga tergolong 

bermasalahan. Pada golongan ini, anak jalanan tidak memiliki 

frekuensi yang tetap untuk bertemu dengan keluarganya. Sebagian 

besar waktu yang dimiliki dihabiskan dijalanan. Mereka adalah 

golongan yang sangat rawan terhadap perlakuan yang salah. 

c. Children from families of the street, yaitu anak jalanan yang berasal 

dari keluarga yang tinggal di jalanan. Anak jalanan golongan ini 

cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan keluarganya, namun 

kehidupan keluarga terombang-ambing oleh kondisi jalanan. 

Anak jalanan berisiko mengalami kekerasan di jalanan, seperti dipukul, 

dipalak, dipaksa bekerja, dan sebagainya. Terkait kemampuan mengontrol emosi, 

anak jalanan sering tidak bisa mengelola emosinya, sehingga tidak jarang anak 
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jalanan terlibat dalam perkelahian. Risiko penggunaan narkoba juga dialami oleh 

anak jalanan. Konsumsi narkoba dimaksud agar mereka lebih berani dalam 

menjalani kehidupan di jalanan. Ketidakmampuan mengontrol emosi diri dan 

ditambah lagi dengan konsumsi narkoba, menambah rentetan kejadian 

perkelahian pada anak jalanan (Pramuchtia dan Nurmala, 2010). 

2.9 Anak Asuh 

Anak asuh menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh individu ataupun lembaga, yang 

selanjutnya diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, kesehatan, serta 

pendidikian, yang dikarenakan orang tua atau salah satu dari orang tuanya tidak 

mampu menjamin tumbuh kembang anak tersebut dengan sewajarnya. Orang tua 

asuh atau lembaga yang memberikan pengasuhan kepada anak asuhnya memiliki 

kekuasaan untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan, pembinaan, 

perlindungan, dan upaya menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama, 

kemampuan, bakat, dan minatnya. 

2.10 Anak Tuna Rungu 

Anak tuna rungu adalah anak yang karena berbagai hal menjadikan 

pendengarannya mendapatkan gangguan atau mengalami kerusakan sehingga 

sangat mengganggu aktivitas kehidupannya (Sadjaah, 2005). Pada sumber 

berbeda, tunarungu dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai 

rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya (Somantri, 2012). 

Selanjutnya tuna rungu dibedakan menjadi dua, yaitu tuli (deaf) dan kurang 
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dengar (low of hearing). Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi 

lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan 

maupun tanpa alat bantu dengar (hearing aids). 

Pada umumnya anak tunarungu mengalami pertumbuhan fisik secara 

normal, namun mereka mengalami hambatan dalam perkembangan. Anak 

tunarungu biasanya mengalami hambatan dalam komunikasi karena mereka 

memiliki keterbatasan dalam kegiatan berbahasa. Pertumbuhan fisik yang normal 

ini menyebabkan ketunaan para anak tunarungu tidak dapat terlihat secara 

langsung. Penampilan anak tunarungu tidak akan jauh berbeda dengan anak 

normal pada umumnya. Kekurangan mereka baru bisa diketahui setelah mereka 

diajak berkomunikasi. Apabila dicermati, ternyata terdapat beberapa ciri atau 

karakteristik yang dimiliki anak tunarungu (Winarsih, 2007). 

Karakteristik anak tuna rungu antara lain: 

a. Memiliki perbendaharaan kata yang terbatas, sehingga menjadikan 

anak tuna rungu mengalami kesulitan untuk mengekspresikan 

bahasa dan bicara; 

b. Bahasa isyarat dan bahasa verbal yang digunakan tergantung dengan 

kebiasaan lingkungan sekitar; 

c. Memiliki keterbatasan untuk membentuk ucapan dengan baik; 

d. Memiliki irama dan gaya bahasa yang monoton; 
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e. Mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata yang bersifat 

abstrak dan yang memiliki arti kiasan; 

f. Bahasa tulisan terlihat pendek, sederhana, dan menggunakan bahasa 

yang diingatnya saja; 

g. Sering menggunakan kalimat tunggal; 

h. Mengalami kesulitan membentuk kalimat terstruktur. 

i. Emosi tidak stabil; 

j. Sulit mengekspresikan emosinya; 

k. Lebih tertarik lebih dulu pada benda dibandingkan dengan orang; 

l. Mudah bingung dalam situasi sosial; 

m. Cenderung menarik diri dari lingkungan; 

Selain beberapa karakteristik di atas, terdapat karakter khusus dari seorang 

tuna rungu terkait kepribadiannya, antara lain memiliki sifat egosentris yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan anak yang normal, memiliki rasa takut dengan 

lingkungan sosial yang lebih luas, memiliki ketergantungan yang besar terhadap 

orang lain, sulit mengalihkan perhatian dari hal yang telah disukainya, miskin 

dalam beimajinasi, polos, sederhana, mudah tersinggung, serta kurang memiliki 

konsep tentang sebuah hubungan (Sadjaah, 2005). 

2.11 Anak Tuna Grahita 

Anak tuna grahita adalah anak yang mengalami keterlambatan atau 

hambatan dalam perkebangan mental (fusngsi intelektual di bawah teman-teman 

seusianya) disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan 

untuk menyesuaikan diri. Seseorang dapat dikatakan tuna grahita apabila memiliki 
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hambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, 

ketidakmampuan dalam perilaku adaptif, dan terjadi selama perkembangan 

sampai usia 18 tahun (Gabe, 2008). 

Tuna Grahita (Sattler, 2002) adalah keterbatasan substansial dalam 

memfungsikan diri. Keterbatasan ini ditandai dengan terbatasnya kemampuan 

fungsi kecerdasan yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan 

ditandai dengan terbatasnya kemampuan tingkah laku adaptif minimal di 2 area 

atau lebih. (tingkah laku adaptif berupa kemampuan komunikasi, merawat diri, 

menyesuaikan dalam kehidupan rumah, ketrampilan sosial, pemanfaatan sarana 

umum, mengarahkan diri sendiri, area kesehatan dan keamanan, fungsi akademik, 

pengisisan waktu luang,dan kerja). Disebut Tuna Grahita bila manifestasinya 

terjadi pada usia dibawah 18 tahun. 

America Assosiation on Mental Deficiency (1983) mengklasifikasikan anak 

tuna grahita sebagai berikut: 

a. Tuna grahita ringan yaitu mereka yang masih bisa dididik pada masa 

dewasanya kelak, usia mental yang bisa mereka capai setara dengan 

anak usia 8 tahun hingga usia 10 tahun 9 bulan. Rentang  IQ antara 

55 hingga 69. Pada usia 1 hingga 5 tahun, mereka sulit dibedakan 

dari anak-anak normal, sp ketika mereka menjadi besar. Biasanya 

mampu mengembangkan ketrampilan komunikasi dan mampu 

mengembangkan ketrampilan sosial. Kadang-kadang pada usia di 

bawah 5 tahun mereka menunjukkan sedikit kesulitan sensorimotor. 

Pada usia 6 hingga 21 tahun, mereka masih bisa mempelajari 
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ketrampilan akademik hingga kelas 6 SD pada akhir usia remaja, 

pada umumnya sulit mengikuti pendidikan lanjutan, memerlukan 

pendidikan khusus. 

b. Tuna Grahita golongan moderate, masih bisa dilatih (mampu latih). 

Kecerdasannya terletak sekitar 40 hingga 51, pada usia dewasa usia 

mentalnya setara anak usia 5 tahun 7 bulan hingga 8 tahun 2 bulan. 

Biasanya antara usia 1 hingga usia 5 tahun mereka bisa berbicara 

atau bisa belajar berkomunikasi, memiliki kesadaran sosial yang 

buruk, perkembangan motor yang tidak terlalu baik, bisa diajari 

untuk merawat diri sendiri, dan bisa mengelola dirinya dengan 

bantuan dari orang dewasa. Pada akhir usia remaja dia bisa 

menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas 4 SD bila diajarkan 

secara khusus. 

c. Tuna Grahita yang tergolong parah, atau yang sering disebut sebagai 

tuna grahita yang mampu latih tapi tergantung pada orang lain. 

Rentang IQnya terletak antara 25 hingga 39. Pada masa dewasanya 

dia memiliki usia mental setara anak usia 3 tahun 2 bulan hingga 5 

tahun 6 bulan. Biasanya perkembangan motoriknya buruk, bicaranya 

amat minim, biasanya sulit dilatih agar bisa merawat diri sendiri 

(harus dibantu), seringkali tidak memiliki ketrampilan 

berkomunikasi. 

2.12 Perilaku 
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Perilaku (Bicard, 2012) adalah sesuatu yang dilakukan oleh individu, yang 

dapat diamati, diukur, dan diulangi. Menurut Notoadmodjo (2012), perilaku 

adalah respon individu terhadap stimulus. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka (overt behavior) 

adalah perilaku individu yang sudah terwujud dalam sebuah tindakan, yang dapat 

diamati oleh individu lain. Sedangkan perilaku tertutup (covert behavior) adalah 

perilaku yang ada di dalam individu, yang belum bisa diamati oleh orang lain. 

Covert behavior masih sebatas upaya individu untuk berpikir dan menentukan 

sikap. 

Green dalam menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yakni faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat. Faktor predisposisi atau 

predisporsing factor adalah faktor yang mempermudah individu untuk 

berperilaku, meliputi pengetahuan, kepercayaan, tradisi, nilai, norma, dan 

sebagainya. Faktor pemungkin disebut juga dengan enabling factor adalah faktor 

yang memungkinkan individu untuk dapat berperilaku, contohnya yaitu fasilitas 

umum, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah faktor 

penguat atau reinforcing factor adalah faktor yang mendorong individu untuk 

berperilaku, seperti dukungan keluarga dan teman. Determinan perilaku menurut 

Snehandu B. Karr terdiri dari intensi, dukungan masyarakat, keterjangkauan 

informasi, otonomi individu, dan kondisi yang memungkinkan (Notoadmodjo, 

2012). 

Pengukuran perilaku (Notoadmodjo, 2012) dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara 
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langsung dilakukan melalui observasi atau pengamatan terhadap tindakan yang 

dilakukan oleh subjek. Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan cara 

mengingat atau recall. Sehingga pengamat mengajukan pertanyaan kepada subjek 

terkait perilaku yang ingin diketahui. Dikarenakan pengukuran langsung hanya 

mengamati dari tindakan subjek, maka hanya overt behavior saja yang dapat 

diukur, sedangkan pengukuran secara tidak langsung dapat mengukur overt 

sekaligus covert behavior. 

2.13 Perilaku Sosial 

Perilaku sosial identik dengan reaksi individu terhadap individu lain. 

Perilaku sosial dipengaruhi oleh perilaku dan karakteristik dari individu lain, 

proses kognitif, lingkungan, dan budaya (Baron & Boyne, 1995). Perilaku sosial 

dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar (Aziz, 2005). Perilaku 

sosial dibagi menjadi dua (Veenstra, 2006), yaitu perilaku antisosial dan perilaku 

prososial. 

Perilaku prososial adalah sebuah perilaku sukarela yang bertujuan untuk 

membantu orang lain yang membutuhkan dukungan (Einsberg, N., Fabes R.A, 

1998). Perilaku prososial menurut Baron & Byrne (2005) adalah perilaku yang 

memberikan keuntungkan bagi orang lain, tanpa memandang keuntungan yang 

akan diperolah individu tersebut, bahkan risiko yang mungkin akan diterimanya. 

Alwisol (2011) memaknai perilaku prososial sebagai keyakinan untuk melakukan 

terhadap yang diharapkan. Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan 

untuk memperbaiki kondisi orang lain agar menjadi lebih baik, tanpa 
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dilatarbelakangi oleh tanggungjawab profesional. Penerima perilaku prososial 

adalah individu, bukan organisasi (Bierhoff, 2002). 

Eisenberg & Fabes (1998) menyebutkan bahwa perilaku prososial dibagi ke 

dalam tiga bentuk, yaitu berbagi, memberi bantuan, dan memberi rasa nyaman. 

Mussen (1989) menjelaskan bahwa perilaku prososial memiliki lima aspek, yaitu: 

a. Sharing (berbagi), yakni kesediaan untuk berbagi rasa dalam segala 

suasana, baik itu suka maupun duka. 

b. Cooperating (bekerjasama), yakni kesediaan untuk melakukan sebuah 

pekerjaan secara bersama-sama.  

c. Helping (menolong), yakni kesediaan untuk memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. 

d. Donating (memberi), yaitu kesediaan untuk memberikan sesuatu yang 

dimilikinya kepada yang membutuhkan. 

e. Honesty (kejujuran), yakni melakukan tindakan tanpa ada unsur 

kecurangan. 

Perilaku antisosial adalam perilaku yang menyebabkan gangguan terhadap 

fisik dan mental, serta hilang atau rusaknya benda. Perilaku bertujuan untuk 

mengganggu kesejahteraan orang lain, baik yang tergolong pelanggaran hukum 

ataupun bukan (Coie dan Dodge, 1998). 

2.14 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Lembaga kesejahteraan sosial anak atau disingkat dengan LKSA adalah 

lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pelaksana pengasuhan anak yang dibentuk 
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oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. LKSA merupakan salah 

satu pengasuhan alternatif yang berbasis keluarga pengganti yang dilaksanakan 

oleh pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Lembaga ini adalah lembaga 

pengasuhan alternatif terakhir terhadap permasalahan kesejahteraan sosial anak. 

Tujuan pengasuhan alternatif adalah menciptakan lingkungan yang memenuhi 

kebutuhan kasih saying, kelekatan, dan permanensi melalui keluarga pengganti. 

Pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh LKSA bersifat sementara. Apabila 

keluarga anak dinilai mampu mengasuh, maka anak akan dikembalikan kepada 

keluarga (Kementerian Sosial RI, 2011). 

LKSA sebagai lembaga pengasuhan alternatif berperan sebagai pengganti 

keluarga sesuai dengan fungsi keluarga. Salah satu LKSA yang didirikan oleh 

masyarakat adalah LKSA Hamba. Lembaga ini terletak di Jalan Kaliurang, 

Sleman, Yogyakarta. Terdapat enam fungsi keluarga, yang mana lima dari enam 

fungsi tersebut dilaksanakan oleh LKSA Hamba. Kelima fungsi yang 

dilaksanakan adalah fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan edukasi, penugasan 

peran sosial, dukungan ekonomi, dukungan emosional, serta hiburan dan rekreatif. 

Sedangkan fungsi keluarga yang tidak dipenuhi oleh LKSA adalah fungsi 

reproduktif (Emi, 2014). 

Terdapat beberapa standar pelayanan yang perlu diterapkan oleh LKSA, di 

antaranya: 

a. Melaksanakan pelayanan pengasuhan dalam LKSA, yakni LKSA 

sebagai pengasuhan alternatif terakhir bagi anak yang tidak 
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mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat, atau keluarga 

pengganti; 

b. Peran sebagai pengganti orang tua. LKSA berupaya memenuhi hak 

anak secara menyeluruh yang semula wajb diberikan oleh orang tua 

terhadap anak tersebut; 

c. Martabat anak sebagai manusia. LKSA wajib melindungi anak dari 

perlakukan yang mendiskriminasi anak atau merendahkan martabat 

anak. Anak asuh diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang 

unik, memiliki pilihan dan hak berpendapat, serta potensi dan kapasitas 

yang berbeda-beda; 

d. Perlindungan anak. LKSA melindungi anak dari segala bentuk tindak 

kekerasan dan hukuman fisik, baik dari pengurus, petugas, relawan, 

maupun dari sesama anak asuh; 

e. Dukungan terhadap perkembangan anak, guna membangun konsep diri 

serta kapasitas diri untuk menentukan pilihan dan berpartisipasi guna 

pengambilan keputusan, 

f. Identitas anak. LKSA mengupayakan kelengkapan identitas anak 

seperti akta kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP). Keakuratan 

identitas anak juga perlu diupayakan oleh LKSA seperti memberikan 

bantuan penelusuran keberadaan keluarga serta mendukung anak untuk 

mengekspresikan identitasnya (bahasa, budaya, agama, dan etnis). 

g. Relasi anak. LKSA memfasilitasi anak untuk menjaga relasi dengan 

keluarga atau kerabat asalnya, misalnya dengan memfasilitasi proses 
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komunikasi sesering mungkin, menerima kunjungan keluarga/ kerabat/ 

calon keluarga pengganti, dan minimal sebulan sekali mengantarkan 

anak untuk berkunjung. Fasilitas ini diberikan selama tidak 

bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Relasi antara anak 

asuh LKSA pun perlu dijaga dengan penanaman rasa saling berbagi 

dan menghargai, serta menghindarkan anak dari hubungan kekuasaan 

yang tidak sehat. 

h. Partisipasi anak. LKSA mendorong anak untuk menyampaikan 

pendapat dan pilihannya, dengan dibekali kemampuan berpikir. 

i. Makanan dan pakaian anak. LKSA memenuhi pemenuhan akan hal ini 

tanpa mengesampingkan selera dan keinginan anak. 

j. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan. LKSA mendukung anak 

untuk memperoleh pendidikan formal yang tepat bagi anak dan 

mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan. Adanya kondisi 

kesehatan tertentu atau kecacatan pada anak tidak boleh menjadi alasan 

bagi LKSA untuk menolak memberikan pengasuhan kepada anak. 

Anak asuh mendapat pemeriksaan kesehatan secara reguler dan 

memastikan anak untuk memperoleh vaksinasi, imunisasi, obat cacing, 

dan sebagainya 

k. Privasi atau kerahasiaan pribadi anak, dijaga dengan baik oleh segenap 

pengurus dan pengelola LKSA; 

l. Pengaturan waktu anak, dengan penerapan jadwal harian, waku 

bermain, dan istirahat. 
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m. Kegiatan atau pekerjaan anak di LKSA tidak diperkenankan apabila 

melanggar hak anak, berbahaya, atau buruk bagi anak; 

n. Aturan, disiplin, dan sanksi, dirumuskan bersama antara anak dan 

pengurus terkait hal yang dianggap penting. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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Kerangka konseptual di atas menggambarkan kerangka pikir penelitian guna 

menganalisis pola interaksi sosial anak asuh dalam konteks kesehatan sosial. 

Diketahui bahwa kesehatan sosial dapat dilihat dari kondisi interaksi sosial 

individu dengan orang lain serta interaksi antara individu dengan adat istiadat dan 

institusi. Penelitian ini hanya fokus pada interaksi sosial anak asuh saja beserta 

karakteristik yang terkait dengan interaksi sosialnya. Karakteristik yang diteliti 

meliputi usia, lama pengasuhan, status keberadaan orang tua, latar belakang 

pengasuhan, hambatan komunikasi, dan tipe kepribadian. Interaksi sosial individu 

dibedakan menjadi dua, yakni interaksi asosisatif dan interaksi disosiatif. Kedua 

variabel tersebut selanjutnya diteliti lebih dalam ke dalam subvariabel yang ada di 

dalamnya, di mana variabel interaksi asosiatif terdiri dari perilaku kooperatif, 

akomodasi, dan asimilasi, sedangkan variabel interaksi disosiatif terdiri dari 

perilaku persaingan, kontravensi, dan pertentangan.  

Penelitian ini sebatas untuk menggali lebih dalam terkait karakteristik anak 

asuh serta pola interaksi sosial di antara anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri 

Kota Surabaya, yang selanjutnya dipandang sebagai bagian dari dimensi 

kesehatan sosial. Interaksi antara anak asuh dengan adat istiadat dan institusi tidak 

menjadi variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yang menghasilkan data dalam 

bentuk kata-kata atau lisan dari subjek penelitian atau perilaku yang diamati oleh 

peneliti. Penelitian kualitatif dipilih sebab sesuai dengan tujuan penelitian yang 

lebih menekankan untuk menganalisis lebih dalam pola interaksi sosial anak asuh 

dalam konteks kesehatan sosial. Sesuai yang disampaikan oleh Rofiq (2013), 

bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat dengan pasti menentukan 

rancang bangun penelitian, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan 

kedalaman masalah yang diteliti, bukan hubungan antar variabel. Jika ditinjau dari 

segi tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research, 

sebab peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara 

mendalam serta observasi di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional partisipatif, di mana 

peneliti berperan serta terhadap subjek penelitiannya. Terdapat interaksi sosial 

antara peneliti dengan subjek penelitian. Cara yang demikian memberikan 

peluang kepada peneliti untuk melihat, merasakan, dan memaknai kondisi yang 

dialami oleh subjek penelitian. Observasi dilakukan dalam jangka panjang selama 

40 hari yang terbagi ke dalam tiga bulan. Meski peneliti melakukan observasi 

yang persifat partisipatif, namun keterbukaan tentang tujuan penelitian kepada 

subjek penelitian akan tertutup penuh. 
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4.2 Populasi Penelitian 

Pada penelitian ini populasi yang diteliti adalah anak asuh UPTD Kampung 

Anak Negeri, Kota Surabaya. Jumlah anggota populasi sebanyak 30 orang yang 

berjenis kelamin laki-laki. Populasi penelitian memiliki rentang usia 9-18 tahun. 

4.3 Subjek Penelitian dan Cara Penentuan Subjek Penelitian 

4.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah bagian dari populasi anak asuh UPTD Kampung 

Anak Negeri, Kota Surabaya. 

4.3.2 Cara Penentuan Subjek Penelitian 

Cara penentuan subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan 

judgemental sampling atau purposive sampling. Teknik purposive sampling 

menentukan informan berdasar tujuan dan pertimbangan peneliti (Saryono, 2013). 

Judgement yang diberikan oleh peneliti untuk menentukan subjek penelitian yakni 

ditujukan bagi anak asuh yang memiliki kecenderungan untuk aktif maupun pasif 

dibandingkan dengan anggota populasi lainnya dalam menjalin interaksi sosial. 

Selain penentuan subjek berdasarkan tujuan, peneliti juga menyertakan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Berikut adalah kriteria subjek penelitian ini: 

a. Kriteria inklusi: telah tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri minimal 6 

bulan dan bersedia dilibatkan sebagai informan penelitian, serta diutamakan 

yang sangat sering dan yang sangat jarang menjalin interaksi sosial 

berdasarkan observasi dan rekomendasi dari pembina dan pendamping anak 
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asuh, dan ditambahkan pula anggota populasi yang memiliki kebutuhan 

khusus. 

b. Kriteria eksklusi: lama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri kurang dari 

6 bulan dan tidak bersedia dilibatkan sebagai subjek penelitian. 

Guna memperdalam informasi yang diperoleh, peneliti juga melibatkan 

informan penelitian. Informan penelitian berasal dari kepala UPTD Kampung 

Anak Negeri, staf administrasi, pembina, serta pendamping anak asuh. Informan 

dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap mengetahui lebih dalam 

terkait pola interaksi anak asuh. 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian : UPTD Kampung Anak Negeri 

 Jalan Wonorejo nomor 130, Kelurahan Wonorejo, 

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya 

Waktu penelitian : Desember 2015 – Juli 2016 

Waktu pengambilan data : Februari – April 2016 

4.5 Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti terdiri dari karakteristik, pola interaksi asosiatif dan 

disosiatif. Secara lebih lengkap, berikut penjelasan dari variabel yang diteliti: 

a. Karakteristik, variabel ini terdiri dari usia, lama pengasuhan, status 

keberadaan orang tua, latar belakang pengasuhan, hambatan 

komunikasi, dan kepribadian. 
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b. Pola interaksi asosiatif, yang terdiri dari subvariabel perilaku 

kooperatif, akomodasi, dan asimilatif. 

c. Pola interaksi disosiatif, yang terdiri dari subvariabel perilaku 

persaingan, kontravensi, dan pertentangan. 

4.5.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 
Cara 

Pengambilan 
Data 

Instrumen 
Pengambilan 

Data 
1. Karakteristik Sesuatu yang khas dari 

diri seseorang 
Dokumentasi, 
observasi, dan 
wawancara 
mendalam 

Lembar 
dokumentasi, 
lembar 
observasi, 
dan panduan 
wawancara 
mendalam 

 1a. Usia Waktu yang terhitung 
sejak lahir 

Dokumentasi Lembar 
dokumentasi 

 1b. Lama 
pengasuhan 

Kurun waktu yang 
telah dijalani di bawah 
pengasuhan LKSA 

Dokumentasi Lembar 
dokumentasi 

 1c. Status 
keberadaan 
orang tua 

Diketahui tidaknya 
kondisi orang tua 

Dokumentasi Lembar 
dokumentasi 

 1d. Latar 
belakang 
pengasuhan 

Alasan subjek 
penelitian diasuh di 
LKSA 

Dokumentasi Lembar 
dokumentasi 

 1e. Hambatan 
komunikasi 

Hambatan fisik dan 
mental subjek 
penelitian dalam 
berkomunikasi 

Dokumentasi 
dan observasi 

Lembar 
dokumentasi 
dan lembar 
observasi 

 1f. Tipe 
kepribadian 

Jenis kepribadian yang 
dimiliki oleh subjek 

Observasi dan 
wawancara 
mendalam 

Lembar 
observasi dan 
panduan 
wawancara 
mendalam 

2. Pola interaksi 
asosiatif 

Pola interaksi yang 
mengarah pada 
persatuan 

Observasi Lembar 
observasi 

2a. Kooperatif suatu usaha bersama 
antara orang 

Observasi Lembar 
observasi 
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No Variabel Definisi 
Cara 

Pengambilan 
Data 

Instrumen 
Pengambilan 

Data 
perorangan atau 
kelompok manusia 
untuk mencapai satu 
atau beberapa tujuan 
bersama 

2b. Akomodasi proses dalam 
hubungan-hubungan 
sosial yang sama 
artinya dengan 
pengertian adaptasi 

Observasi Lembar 
observasi 

2c. Asimilasi usaha-usaha 
mengurangi perbedaan 

Observasi Lembar 
observasi 

3. Pola interaksi 
disosiatif 

Pola interaksi yang 
mengarah pada 
perpecahan 

Observasi Lembar 
observasi 

3a. Persaingan individu atau kelompok 
manusia yang bersaing, 
mencari keuntungan 
melalui bidang-bidang 
kehidupan 

Observasi Lembar 
observasi 

3b. Kontravensi Pandangan negatif 
terhadap individu lain 
yang bersifat tertutup 
dan rahasia 

Observasi Lembar 
observasi 

3c. Pertentangan proses sosial di mana 
individu atau kelompok 
berusaha memenuhi 
tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan 
dengan ancaman atau 
kekerasan 

Observasi Lembar 
observasi 

 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

langsung dari sumber utama, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara 
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mendalam, dan atau kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari peneliti dari hasil pengumpulan data primer yang dilakukan oleh 

pihak lain, seperti laporan, jurnal, dan sebagainya (Aedi, 2010).  

Data primer yang diambil meliputi variabel pola interaksi asosiatif dan 

disosiatif, serta subvariabel kepribadian. Data primer tersebut diperoleh melalui 

observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan 

meliputi usia, lama pengasuhan, status keberadaan orang tua, dan latar belakang 

pengasuhan. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari 

dokumen milik UPTD Kampung Anak Negeri. Khusus subvariabel hambatan 

komunikasi merupakan perpaduan dari data primer dan data sekunder yang 

diambil melalui teknik dokumentasi dan observasi. 

Guna memperoleh informasi reliable dan valid, penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi data. Triangulasi data ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengecek kembali kebenaran dan keabsahan data penelitian. Melalui teknik 

tersebut, diharapkan data yang diperoleh terhindar dari pandangan seseorang dari 

subjektifitas, sehingga diperoleh data yang terpercaya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik triangulasi, yakni 

triangulasi waktu, sumber, dan teknik pengambilan data. Triangulasi waktu 

dilaksanakan melalui pengambilan data yang dilakukan beberapa kali dalam suatu 

kurun waktu tertentu. Peneliti melakukan pengambilan data selama 40 hari antara 

Februari hingga April 2016. Triangulsi sumber dilakukan melalui pengumpulan 

data yang bersumber dari subjek penelitian secara langsung, informan penelitian, 

serta dokumen milik UPTD Kampung Anak Negeri. Teknik triangulasi ketiga 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
49 

  

 
 
 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

yang digunakan yakni triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi ini 

dilakukan melalui penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Berikut ini 

adalah beberapa teknik yang dilakukan dalam pengambilan data penelitian: 

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bersifat partisipatif, 

dikarenakan peneliti tidak hanya melakukan pengamatan saja, tetapi 

peneliti juga melibatkan diri dengan melakukan interaksi sosial 

seperti melerai subjek penelitian yang mengalami pertentangan, 

memberikan masukan kepada subjek penelitian yang mengalami 

pertentangan, konvensi, ataupun persaingan, dan sebagainya. 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pola interaksi 

asosiatif, disosiatif, dan sub variabel hambatan komunikasi. 

b. Wawancara mendalam (indepth interview), yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara pewawancara mengajukan 

pertanyaan kepada subjek penelitian maupun informan, baik dengan 

atau tanpa menggunakan instrumen atau pedoman indepth interview. 

Wawancara dilakukan dalam bentuk semistruktur, yaitu berupa 

pertanyaan terbuka, namun masih dalam lingkup variabel yang 

diteliti. 

Peneliti menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan indepth 

interview terkait kesehatan sosial anak asuh. 
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c. Dokumentasi, berupa pengambilan data dari sumber catatan, 

notulensi, surat kabar, majalah, agenda, transkrip, dan sebagainya. 

Dokumen yang dimiliki oleh UPTD Kampung Anak Negeri 

digunakan untuk mendukung kelengkapan data terkait variabel yang 

diteliti.sebagian besar subvariabel dari variabel karakteristik anak 

asuh diperoleh melalui teknik ini, antara lain subvariabel usia, lama 

pengasuhan, status keberadaan orang tua, latar belakang pengasuhan, 

dan hambatan komunikasi. 

4.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pedoman indepth interview 

b. Lembar observasi. Lembar observasi berisi variabel yang akan 

diteliti melalui teknik observasi dalam pengambilan data. 

c. Lembar dokumentasi. Instrumen ini berisi kelengkapan data yang 

dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. 

4.7 Teknik Analisis Data 

Langkah yang akan dilakukan sebelum menganalisis data adalah melakukan 

pengecekan kelengkapan. Usai data telah dipastikan kelengkapannya, data 

dianalisis. Data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyadian data, 

dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut: 

a. Reduksi data, berupa proses penyeleksian data agar lebih terpusat dan 

sederhana, sehingga data yang digunakan selanjutnya lebih tajam 

sesuai topik yang diangkat. Reduksi yang dimaksud bukan sebagai 
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upaya mengkuantifikasikan data. Reduksi dilakukan dengan 

menyeleksi data secara ketat, meringkas kalimat menjadi uraian 

singkat, dan menggolongkan data yang diperoleh. 

b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi dari data yang telah 

direduksi. Data disajikan ke dalam bentuk yang lebih rapi, selanjutnya 

disimpulkan.  

c. Penarikan kesimpulan, tahap ini dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian. Kesimpulan di awal penelitian masih menghasilkan 

kesimpulan yang luas. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan 

dilakukan hingga akhir, sehingga diperoleh kesimpulan yang makin 

mengerucut. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Profil UPTD Kampung Anak Negeri 

Penelitian dilaksanakan di UPTD Kampung Anak Negeri yang merupakan 

salah satu LKSA. LKSA ini berada di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya. UPTD 

Kampung Anak Negeri sebagai LKSA, berperan dalam memberikan pengasuhan 

alternatif terkahir bagi anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial di 

Kota Surabaya. Instansi yang beralamatkan di Jalan Wonorejo nomor 130 

Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini didirikan sejak 

tahun 2009. Lembaga ini memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di Kota Surabaya. 

Pendirian LKSA ini dilatarbelakangi oleh keberadaan anak-anak yang 

bermasalah secara sosial, antara lain anak jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. 

Anak-anak tersebut membutuhkan perhatian khusus atau yang dikenal pula 

sebagai children in need of special protection. Secara sosial-psikologis, anak-anak 

ini sering kali berhadapan dengan situasi yang dilematis, nilai-nilai yang 

ambivalen, dan memiliki perilaku yang patologis. Umumnya mereka harus 

bertahan hidup dengan cara-cara yang kurang diterima masyarakat, di samping 

kesehariannya bertingkah laku tidak patut atau berperilaku menyimpang dari 

norma-norma sosial sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain, serta dapat 

menganggu ketertiban umum. Guna mencegah anak-anak ini tidak semakin 

terjerumus dalam perilaku yang patologis, dan memiliki kecenderungan 

berkonflik dengan hukum, maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial 
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berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 467/     /436.6.15/2009, 

membentuk UPTD Pondok Sosial Anak Wonorejo dan di lanjutkan dengan 

turunnya Peraturan Walikota No.61 tahun 2012  tentang UPTD Kampung Anak 

Negeri.  

UPTD Kampung Anak Negeri memiliki visi terwujudnya anak-anak yang 

bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat. Visi tersebut 

dicapai melalui misi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak 

yang bermasalah sosial dalam sistem panti; 

b. Menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki anak-anak yang bermasalah sosial; 

c. Menfasilitasi tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat 

dalam penanganan anak yang bermasalah sosial. 

Prinsip yang dipegang oleh LKSA ini dalam memberikan pengasuhan kepada 

anak asuhnya yaitu perlindungan, kemanfaatan, keadilan, dapat direalisasikan, 

fleksibel, dan keterpaduan. Instansi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial 

anak ini memiliki tiga kelompok sasaran, di antaranya anak jalanan, anak 

terlantar, dan anak nakal. Anak jalanan yang dimaksudkan oleh LKSA ini yaitu 

anak yang sebagian hidupnya di jalanan untuk membantu mencari nafkah 

keluarganya, sedangkan anak terlantar adalah anak yang kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang karena mengalami keterpisahan dari orang tua, serta 

mendapatkan perlakuan salah dari orang-orang dewasa di lingkungannya, 
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selanjutnya anak nakal yang dimaksud adalah anak melakukan sebagian atau 

keseluruhan dari tindak asusila dan memiliki kecenderungan tindak kriminal. 

Terdapat beberapa program yang dijalankan oleh LKSA ini guna tercapainya 

kesejahteraan sosial bagi anak asuhnya, antara lain: 

a. Pemenuhan kebutuhan pangan, yaitu meliputi pemberian makan untuk 

anak asuh yang memenuhi kecukupan gizi, setiap hari sebanyak tiga 

kali dengan tambahan ekstra fooding seperti pemberian susu atau 

kacang hijau; 

b. Pemenuhan kebutuhan sandang, yaitu meliputi pemberian 

perlengkapan mandi, cuci dan pakaian atau seragam yang layak untuk 

keperluan perawatan/ pemeliharaan diri; 

c. Pemenuhan kebutuhan papan, yaitu meliputi penyediaan fasilitas 

tidur/menginap di asrama yang representatif dengan satu tempat tidur 

untuk satu anak  dengan pemisahan ruang anak laki-laki dan anak 

perempuan; 

d. Pemenuhan kebutuhan bimbingan mental spiritual, yaitu meliputi 

pemberian bimbingan mental spiritual secara rutin dan 

berkesinambungan dengan diikuti kegiatan ibadah khusus harian; 

e. Pemenuhan kebutuhan bimbingan mental perilaku, yaitu meliputi 

kegiatan pembinaan berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku 

yang normatif dalam bentuk ceramah, curah pendapat, role playing, 

outdoor, dan lain-lain; 
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f. Pemenuhan kebutuhan bimbingan minat ketrampilan, yaitu meliputi 

kegiatan pembinaan berorientasi pada pengenalan kegiatan wirausaha; 

g. Pemenuhan kebutuhan minat dan intelektual, yaitu meliputi kegiatan 

pembinaan pengembangan potensi diri, intelektual, serta minat dan 

bakat. 

Tenaga pengasuh yang bersentuhan langsung dengan anak asuh meliputi 

pembina dan pendamping anak asuh. Pembina yang berfokus pada pembinaan 

edukasi terdiri dari pembina kemampuan baca tulis, kemampuan berhitung, 

mental spiritual, dan perubahan perilaku, selanjutnya terdapat pelatih 

pengembangan minat dan bakat seperti pelatih ketrampilan, olah raga, dan seni 

musik serta terdapat pula pendamping anak asuh. 

UPTD Kampung Anak Negeri menerapkan sebuah prosedur pelayanan yang 

berbasis panti. Prosedur tersebut meliputi assessment, orientasi, intervensi, 

terminasi, dan evaluasi. Tahap assessment merupakan tahap penelaahan dan 

pengungkapan masalah untuk mengetahui seluruh permasalahan klien, 

menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini meliputi :  

a. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien 

b. Melaksanakan diagnosa permasalahan 

c. Menentukan langkah rehabilitasi 

d. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan 

e. Menempatkan klien dalam proses rehabilitasi 
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Adapun tahapan assessment yang dilakukan di dalam LKSA adalah sebagai 

berikut : 

a. Assessment sosial, adalah proses pengungkapan masalah, kemampuan, 

dan sistem sumber yang ada, berhubungan dengan relasi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Pengungkapan dan pemahaman masalah 

klien, dilakukan dalam bentuk kegiatan wawancara dan observasi 

terhadap klien maupun narasumber.  

b. Assessment psikologis (penelusuran minat dan potensi intelegensi/ 

PMPI), adalah proses pengungkapan minat, potensi sikap kerja, potensi 

kemampuan untuk belajar dan potensi intelegensi. Hasil dari asessment 

ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk kegiatan bimbingan 

terhadap klien. 

c. Assessment kesehatan, adalah pemeriksaan kondisi fisik. 

Tahap selanjutnya yaitu orientasi. Kegiatan orientasi dilakukan dalam bentuk 

pengenalan program panti dan lingkungan panti selama sehari. Melalui proses 

orientasi ini diharapkan klien memiliki rasa percaya diri dan tumbuh rasa 

kesetikawanan sosial di antara sesama klien dengan pembina dan pendamping, 

serta dapat mengenal kondisi, pogram dan tata tertib yang ditetapkan panti 

sehingga klien termotivasi untuk mengikuti proses pembinaan dan bimbingan 

yang ada. 

Tahap intervensi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien 

selama mereka berada di dalam panti guna memenuhi kebutuhan fisiologis klien. 

Selain itu, intervensi juga untuk pembentukan dan perubahan perilaku terkait 
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mental, sosoial, dan fisik klien, agar memiliki sikap dan perilaku adaptif dan 

normatif. Kegiatan intervensi terdiri dari: 

a. Bimbingan mental, terutama yang meliputi bidang mental spiritual, 

budi pekerti, baik secara individual maupun sosial/ kelompok, dan 

penyampaian motivasi diri untuk membentuk pembiasaan perilaku dan 

kepribadian sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan bidang mental spiritual dilakukan secara rutin setiap hari 

yang meliputi : 

a. Pembiasaan kegiatan ibadah harian (sholat lima waktu dan 

sholat sunnah); 

b. Pembiasaan kegiatan pelajaran agama (aqidah akhlak, ibadah, 

tarikh, qur‟an hadits) 

Penyampaian motivasi dilakukan oleh pembina maupun pendamping 

dalam bentuk penanaman mental disiplin dan contoh nyata 

(modelling), seperti : 

1) Pelaksanaan apel dan pengucapan janji setiap akan memasuki 

kelas sebelum pelajaran dimulai 

2) Pengisian absensi kelas 

3) Penerapan tata tertib dengan pengawasan pendamping 

4) Pembiasaan latihan baris berbaris (PBB) 

5) Pembiasaan kebersihan diri dan lingkungan 

6) Pembiasaan bercocok tanam dan pemeliharaan ikan 
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7) Achievement Motivation Training/ ESQ 

b. Bimbingan jasmani, dimaksudkan untuk meningkatkan dan memilihara 

perkembangan fisik klien melalui kegiatan dalam bentuk : 

1) Senam kesegaran jasmani  

2) Kerja bakti 

3) Olahraga prestasi (balap sepeda,silat, futsal, tenis meja, catur) 

4) Apel kebersihan diri setiap hari Jum‟at 

5) Pemeriksaan kesehatan    

c. Bimbingan sosial, diarahkan untuk membangun komunikasi dan 

berhubungan dengan orang lain melalui kegiatan : 

1) Bimbingan hidup bermasyarakat 

2) Kunjungan keluarga (home visit) 

3) Sosialisasi lingkungan sekitar 

d. Bimbingan minat, diarahkan pada peningkatan kemampuan diri dan 

pengembangan bakat yang dapat diterapkan untuk    kemandirian klien. 

Tujuannya agar diperoleh kecakapan dan keterampilan yang produktif 

sehingga dapat menjadi bekal dalam menempuh kehidupan dan tidak 

tergantung pada orang lain. Bimbingan ini meliputi : 

1) Pelatihan hastakarya 

2) Pembinaan di bidang seni musik  

3) Seni Qori‟ah (Seni Baca Alquran) 

4) Seni Melukis 
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5) Mengikutsertakan dalam pelatihan ketrampilan yang 

diselenggarakan Dinas Sosial dan/atau instansi terkait 

e. Bimbingan kognitif, terutama diarahkan pada peningkatan aspek 

pengetahuan dan daya pikir guna bekal ilmu dalam mengatasi tugas-

tugas kehidupannya. Bentuk kegiatan bimbingan ini adalah : 

1) Peningkatan kemampuan baca tulis hitung (calistung) yang 

dilaksanakan setiap hari 

2) Pendampingan belajar yang dilaksanakan oleh pendamping 

klien setelah kegiatan pelajaran selesai 

3) Akselerasi kegiatan program belajar kesetaraan menjelang Ujian 

Kejar Paket bekerjasama dengan instnasi terkait 

4) Kunjungan ke perpustakaan panti 

Tahap keempat yaitu terminasi. Tahap ini pengakhiran/pemutusan program 

pembinaan bagi klien setelah mengikuti kegiatan. Tahap terakhir yakni evaluasi. 

Pada tahap ini dilakukan proses penilaian terhadap  aspek-aspek  yang  

memayungi pelaksanaan (regulasi), model pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan 

aspek-aspek pendukung pelayanan lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi 

data untuk melihat sampai sejauhmana proses pencapaian tujuan dan 

pengungkapan kinerja program/kegiatan pelayanan sosial anak di panti, serta 

menjadi umpan balik untuk peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan 

pelayanan sosial selanjutnya. Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui 

keberhasilan/ kegagalan pelayanan sosial terhadap klien, guna membantu untuk 
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dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja 

program/kegiatan pelayanan sosial berbasis panti di masa mendatang. 

Bagi klien, evaluasi merupakan upaya untuk melihat seberapa pengaruh 

tindakan intervensi yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang 

dihadapi klien. Evaluasi ini menyangkut : 

a. Perkembangan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh klien 

selama mengikuti kegiatan pembinaan 

b. Kondisi psikologis klien sebagai dampak dari proses pengakhiran 

(terminasi) kegiatan pembinaan  

c. Rencana kegiatan (action planning) yang akan dilaksanakan oleh klien 

sesudah pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka mewujudkan 

upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya.  

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi terhadap klien, akan dihasilkan/diperoleh 

rekomendasi sebagai berikut : 

a. Klien dinyatakan telah selesai dan berhasil mengikuti kegiatan 

pembinaan dengan baik untuk kemudian dikembalikan kepada orang 

tua/ keluarga guna memperoleh bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya 

untuk membantu klien merealisasikan program kegiatan yang 

direncanakan, maka panti memberikan fasilitas atau akses untuk : 

1) Melanjutkan sekolah sesuai jenjang pendidikan yang 

ditempuhnya; 
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2) Klien diikutsertakan dalam pembinaan atau pelatihan 

ketrampilan lebih lanjut yang sesuai bakat dan minatnya 

bekerja sama dengan instansi terkait. 

b. Klien dinyatakan belum selesai atau tidak berhasil selama dalam 

mengikuti program kegiatan pembinaan di panti sehingga perlu 

diikutsertakan mengikuti kembali program serupa (Remedial Program) 

dengan di bawah pengawasan khusus dari psikolog dan pekerja sosial. 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan klien untuk mengikuti kembali program 

serupa (remedial program) adalah : 

a. Klien masih usia anak-anak dan tidak memiliki keluarga/ terlantar; 

b. Hasil penilaian baik aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif klien di 

bawah standar minimal. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA, terdapat beberapa poin yang menjadi 

standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh setiap LKSA, termasuk oleh 

UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya. Terdapat 14 standar pelayanan, di 

antaranya: 

a. Pelayanan Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Anak-anak yang diasuh di UPTD Kampung Anak Negeri memanfaatkan 

pelayanan ini sebagai alternatif pengasuhan terakhir. Terdapat beberapa alasan 

yang menjadikan anak-anak diasuh di sini, yaitu status mereka sebagai anak 

terlantar, anak jalanan, atau anak nakal. Ketika orang tua, keluarga, kerabat, atau 
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keluarga pengganti tidak dapat memberikan pengasuhan kepada anak, maka anak 

diasuh di sini. Tidak terdapat anak asuh yang berasal dari keluarga yang memiliki 

kondisi keluarga yang sehat dan mampu memberikan pengasuhan optimal. 

b. Peran sebagai Pengganti Orang Tua 

UPTD Kampung Anak Negeri telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak 

anak. Pengurus menyadari bahwa walaupun anak berdada di bawah asuhan 

lembaga ini, namun pemenuhan hak-hak mereka tetap menjadi pertimbangan 

dalam pemberian pelayanan. Meski upaya pemenuhan diberikan, namun tingkat 

pemenuhannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kesepakatan dengan 

anak. Salah satu contoh pemenuhan hak anak yang atas kesepakatan dengan anak 

adalah ketika anak ingin bertemu dengan orang tuanya, UPTD Kampung Anak 

Negeri telah menentukan jadwal kepulangan anak kepada keluarga, meskipun 

pada kondisi tertentu yang mendesak, anak tetap diperkenankan untuk pulang. 

a. Hak terhadap perlindungan 

b. Hak terhadap tumbuh kembang 

c. Hak terhadap partisipasi 

d. Hak terhadap kelangsungan hidup. 

Pemenuhan hak anak telah disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak, 

meski terkadang tidak disepakati secara penuh oleh pihak anak dan orang tua atau 

keluarga anak. Berbagai hak anak yang dipenuhi oleh LKSA ini bertujuan agar 

anak tidak kehilangan hak-haknya bila dibandingkan dengan anak yang diasuh 

langsung oleh orang tua atau keluarga mereka.  
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c. Martabat Anak sebagai Manusia 

Tidak ada perlakuan dari para pengasuh dan pembina yang bertujuan untuk 

mempermalukan anak asuh, hanya saja mereka diajarkan untuk malu dengan 

kesalahan yang telah mereka perbuat. Salah seorang anak asuh yang pernah 

melarikan diri dari LKSA sempat dihukum beramai-ramai oleh para pengasuh di 

depan anak asuh lainnya. Anak asuh lain yang kedapatan mencuri uang milik 

pengelola, pembina, dan pengasuh, mendapat perlakuan buruk dari teman-

temannya sesama anak asuh yang dilatarbelakangi atas pencurian yang dilakukan 

oleh anak tersebut. 

Meski hukuman yang diberikan atas kesalahan anak asuh sudah tidak 

mengandung unsur mempermalukan, namun sebaiknya dalam menegur anak asuh 

yang melakukan kesalahan tidak dilakukan di depan anak asuh lainnya. Peringatan 

yang diberikan di depan anak asuh lain dapat membuat anak asuh yang bersalah 

merasa dipermalukan dan memperoleh jugdement yang buruk dari teman-

temannya. Lebih dari itu, dihawatirkan anak asuh lainnya turut memberikan 

hukuman. 

Seorang anak yang cukup sering dipermalukan karena dia berperilaku sedikit 

menyerupai anak perempuan. Namun secara keseluruhan, jarang ditemui adanya 

anak asuh yang saling mempermalukan temannya sendiri. Salah seorang anak 

asuh memiliki kecacatan, yang mana anak tersebut mengalami tuna rungu dan 

tuna wicara. Anak asuh lainnya sering memanggilnya dengan sebutan “bisu”. 

Tidak hanya anak asuh, terkadang anak pengasuh yang juga memanggil anak 
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tersebut dengan sebutan serupa. Sejauh ini masih belum dijumpai adanya teguran 

oleh pengasuh kepada anak yang memanggil dengan nama julukan itu.  

Mayoritas anak yang diasuh di UPTD Kampung Anak Negeri menganut 

agama Islam. Hanya seorang saja anak yang menganut agama Kristen. UPTD 

Kampung Anak Negeri memberikan fasilitas berupa bangunan musholla di dalam 

lingkungan UPTD Kampung Anak Negeri. Peralatan ibadah dalam bentuk sarung 

dan baju takwa diberikan kepada masing-masing anak asuh. Sedangkan untuk 

anak yang beragama Kristen, fasilitas diberikan berupa antar jemput dan 

kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai ajaran yang dianutnya. 

Adanya anak asuh yang masih menjadikan kecacatan anak asuh lainnya 

sebagai bahan olok-olokan, perlu menjadi perhatian dari para pengelola, 

pengasuh, dan pembina. Selain itu, anak hendaknya lebih diajarkan untuk 

menghargai perbedaan keyakinan diantara anak asuh. Apabila terdapat anak asuh 

yang mengolok-olok anak asuh lainnya dengan dasar perbedaan agama ataupun 

kecacatan, maka pengelola, pengasuh, dan pembina perlu menegur agar kejadian 

tersebut tidak terulang di kemudian hari. 

d. Perlindungan Anak 

Jenis hukuman yang diberikan kepada anak berbeda-beda, ada yang hanya 

mendapat teguran, disuruh push up, dipukul dengan menggunakan sandal atau 

batang pohon, dan ada pula yang harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi. 

Berbagai jenis hukuman tersebut, jenis hukuman yang sering diberikan kepada 

anak yang melakukan kesalahan adalah push up. Pemberian hukuman bukan tanpa 

alasan. Anak yang dihukum push up biasanya mereka yang bangun kesiangan. 
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Anak yang dipukul menggunakan batang pohon adalah anak yang gaduh saat 

pelaksanaan sholat berjamaah dan saat berdoa setelah sholat. Seorang anak yang 

berulang kali kabur, terpaksa harus ditempatkan di ruang isolasi. 

Ketika kenakalan anak begitu parah, misalnya mencuri, anak dibawa ke 

Liponsos Keputih yang menangani pengasuhan anak dengan cara yang lebih 

tegas. Dibawanya anak yang melakukan kesalahan berat ke Liponsos Keputih 

tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera. Biasanya setelah dua hari, maka 

anak dijemput oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri untuk kembali diasuh 

mereka. 

Pihak LKSA belum menerapkan proses pelaporan tindak kekerasan yang 

mungkin dilakukan tidak hanya oleh sesama anak asuh, namun juga oleh pembina 

atau pengasuh mereka. Dasarnya anak tidak boleh menjadi korban kekerasan baik 

oleh sesama anak asuh sendiri atau oleh pembina dan pengasuh, namun sistem 

pelaporan tindak kekerasan perlu dibuat serta terjamin kerahasiaannya. Jaminan 

kerahasiaan ini bertujuan agar anak yang menjadi korban kekerasan merasa aman 

dan bersedia melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Proses pelaporan 

yang telah terbentuk, disosialisasikan kepada seluruh anak asuh. Tindak lanjut 

kasus kekerasan ini dapat bekerjasama dengan dinas sosial, Komisi Perlindungan 

Anak, serta Kepolisian. 

Para pekerja di LKSA ini telah melalui proses seleksi yang mewajibkan 

mereka terbebas dari kasus kekerasan, tercatat dalam pelaku tindak kriminal, 

ataupun perilaku lainnya yang tidak pantas terhadap anak. Pembina dan pengasuh 

di UPTD Kampung Anak Negeri belum mendapatkan pelatihan tentang 
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pengasuhan dan perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek 

pengasuhan, termasuk menjadi orang tua yang efektif, memberikan disiplin 

positif, serta mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. Staf di LKSA ini 

telah melalui proses seleksi yang mewajibkan mereka terbebas dari kasus 

kekerasan, tercatat dalam pelaku tindak kriminal, ataupun perilaku lainnya yang 

tidak pantas terhadap anak, namun kondisi tersebut masih belum di-review oleh 

pihak LKSA minimal enam bulan sekali. Review terhadap kinerja karyawan 

hendaknya dilakukan secara rutin dan melibatkan anak asuh. 

Pengasuh dan pembina belum memperoleh pelatihan sesuai standar yang ada. 

Menurut standar dari Peraturan Menteri Sosial, hendaknya seluruh karyawan 

bahkan pengelola telah mengikuti serangkaian pelatihan tentang pengasuhan dan 

perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek pengasuhan, termasuk 

menjadi orang tua yang efektif, memberikan disiplin positif, serta mencegah dan 

merespon kekerasan terhadap anak. 

e. Perkembangan Anak 

Guna mendukung perkembangan anak dari segi emosional, sosial, dan budaya, 

lembaga ini telah melibatkan anak untuk melakukan kegiatan bersama, seperti 

kerja bakti.  Setiap anak asuh memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal 

mencuci baju sendiri, mencuci alat makan, serta piket membersihkan kamar. Anak 

asuh memiliki tabungan yang dikelola oleh mereka, namun uang dan buku 

tabungan dipegang oleh pengasuh. Jumlah uang yang keluar dari tabungan mereka 

tentukan sendiri, sedangkan pengasuh hanya berperan untuk memberi masukan 

ketika memang anak asuh dirasa terlalu boros menggunakan uang miliknya. Anak 
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asuh yang telah menginjak usia remaja, diberi kebebasan untuk mengatur waktu 

mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan anak asuh bertanggungjawab 

dengan keputusannya dan belajar membagi waktu secara optimal antara istirahat 

dan belajar misalnya. 

Pemberian pelayanan terkait perkembangan anak, telah terlaksana sesuai 

standar ini. Masih perlu penyempurnaan dengan pemberian pelatihan kepada 

pengasuh. Pengasuh dan pembina belum pernah mengikuti pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membina 

perkembangan emosioal, sosial, dan budaya anak serta remaja. Pelatihan ini 

bermanfaat untuk mengoptimalkan pelayanan terkait perkembangan anak. 

f. Identitas Anak 

UPTD Kampung Anak Negeri telah melakukan upaya agar anak asuh 

memiliki identitas yang legal. Salah satu contoh yang dilakukan adalah bantuan 

yang diberikan kepada salah seorang anak asuh yang hendak mengikuti lomba 

balap sepeda di Swiss. Guna dapat mengikuti perlombaan ini, terdapat beberapa 

persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Semula ternyata didapati bahwa 

anak asuh ini belum memiliki akta kelahiran, oleh karena itu LKSA membantu 

anak asuh tersebut agar dapat memiliki akta kelahiran. Tidak hanya di situ, 

lembaga ini juga membantu keluarga anak asuh tersebut untuk mengurus surat 

nikah. 

Pihak UPTD Kampung Anak Negeri selalu berupaya agar identitas anak asuh 

akurat dan tidak mengganti info apapun terkait identitas anak. Ketika terdapat 

anak asuh yang terpisah dari keluarganya, lembaga ini membantu agar anak asuh 
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dapat terhubung kembali dengan keluarganya. Beberapa waktu lalu, terdapat anak 

asuh yang terpisah dengan keluarganya. Atas bantuan relawan, info anak hilang 

disebarluaskan hingga melalui acara televisi nasional. Setelah menunggu sambil 

menjalani pengasuhan di lembaga ini, keberadaan keluarga anak asuh berhasil 

ditemukan. Pada akhirnya, anak asuh tersebut dapat dipertemukan kembali dengan 

keluarganya dan kini telah kembali diasuh oleh orang tuanya. 

LKSA ini telah melakukan pendataan terkait identitas anak asuh, pendataan 

tentang kondisi keluarga belum dilaksanakan secara reguler. Informasi tentang 

keluarga anak asuh hanya dicatat di awal saat anak asuh masuk ke lembaga ini. 

Informasi baru tentang keluarga belum dicatat secara reguler, misalnya adanya 

penambahan anggota keluarga baru anak asuh. Anak asuh belum didukung untuk 

mengekspresikan identitas mereka melalui life history, pengumpulan foto atau 

gambar. Hal ini belum dilaksanakan karena anak asuh masih belum mampu 

menjaga barang-barang miliknya dengan baik. Namun apabila dengan 

pengawasan dan pendampingan yang optimal, standar untuk membuat life history 

ini dirasa dapat dijalankan. 

Anak asuh didukung dalam mengekspresikan identitas terkait budaya, bahasa, 

etnisitas, serta agama mereka. Dukungan untuk mengekspresikan budayanya 

yakni dengan memfasilitasi latihan kesenian reog sebagai salah satu budaya Jawa. 

Beberapa anak yang berasal dari etnis Madura, dapat menggunakan bahasa 

Madura untuk berkomunikasi dengan pengasuh yang menguasai bahasa tersebut. 

Namun sering kali logat bicara anak asuh tersebut menjadi bahan candaan oleh 
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anak asuh lainnya, sebab logat bicara anak tersebut sangat kental. Tidak ada 

teguran dari pengasuh terkait hal ini. 

Terdapat anak asuh yang memang memiliki logat bicara yang kental dengan 

bahasa ibunya, hendaknya tidak menjadi bahan candaan bagi anak asuh lainnya. 

Pengasuh dapat menegur dan mengajarkan kepada anak asuh untuk saling 

menghargai budaya ibu yang melekat pada diri anak asuh. Upaya mengurangi 

logat bahasa ibunya saat menggunakan bahasa nasional, dapat dengan 

mengajarinya perlahan dan terus mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa 

yang baik dan benar, tanpa meniadakan bahasa ibu anak asuh tersebut. 

Anak yang diasuh di lembaga ini mayoritas beragama Islam dan hanya satu 

orang saja yang beragama Kristen. Anak asuh yang beragama Islam didukung 

untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran yang dianutnya. Salah satunya ketika 

tiba saatnya menjalankan ibada puasa di Bulan Ramadhan, anak asuh disediakan 

menu sahur dan berbuka. Anak asuh yang beragama Kristen memperoleh ijin 

untuk merayakan hari Natalnya bersama keluarga. 

g. Relasi Anak 

Anak yang telah diasuh oleh LKSA ini, pihak LKSA tetap mengupayakan 

agar komunikasi antara anak asuh, keluarga anak asuh, serta  UPTD Kampung 

Anak Negeri dapat terjalin dengan baik. Anak asuh yang terpisah atau tidak 

mengetahui di mana keberadaan keluarganya, LKSA berupaya mencari alamat 

dan kontak keluarga anak tersebut. Meski keberadaan orang tua telah diketahui, 

tidak jarang anak tersebut tetap memutuskan tinggal di UPTD Kampung Anak 

Negeri. 
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Anak asuh juga difasilitasi agar dapat berkomunikasi dengan keluarganya, 

baik melalui telepon ataupun bertemu secara langsung. Mereka diperkenankan 

untuk dikunjungi maupun mengunjungi keluarga mereka. Apabila anak asuh 

berkeinginan mengunjungi keluarganya, terdapat beberapa waktu yang telah 

ditentukan, misalnya pada saat libur sekolah dan Hari Raya Idhul Fitri serta pada 

libur tahun baru. Di luar kedua waktu tersebut, anak asuh tetap diperkenankan 

mengunjungi keluarga dengan alasan yang mendesak. Beberapa di antara mereka 

dijemput langsung oleh orang tua atau kerabatnya, sedangkan sebagian diantarkan 

oleh pihak LKSA. Anak asuh telah diberi fasilitas untuk menjalin komunikasi 

dengan keluarganya. Anak asuh diperkenankan menggunakan telepon kantor atau 

handphone milik pengelola, pembina, atau pengasuh untuk menghubungi 

keluarganya. 

LKSA belum melaksanakan pertemuan rutin dengan keluarga anak asuh setiap 

bulannya. Penggunaan internet sebagai sarana komunikasi antara anak asuh 

dengan keluarganya masih belum difasilitasi, hal ini dikarenakan tidak ada anak 

asuh yang memanfaatkan media sosial atau jejaring internet untuk menghubungi 

keluarganya. Seluruh anak asuh lebih sering berkomunikasi dengan keluarganya 

melalui telepon atau short message sevice (SMS). 

LKSA telah memfasilitasi anak asuh untuk berkunjung ke keluarganya, 

kunjungan oleh anak asuh tidak dilaksanakan rutin setiap bulannya. Secara 

standar, kunjungan anak asuh ke keluarganya difasilitasi minimal sebulan sekali 

bahkan sesering mungkin. Hal ini perlu dipenuhi guna menghindari anak asuh 

untuk kabur dari pengasuhan LKSA. Tentu saja, keberadaan anak asuh yang kabur 
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dapat mengancam keselamatan anak asuh tersebut yang menjadi tanggung jawab 

LKSA. Apabila anak tidak meminta untuk diantarkan mengunjungi keluarganya, 

LKSA dapat menawarkan kepada anak. Kunjungan anak kepada keluarga 

bertujuan untuk menjaga keeratan hubungan antara anak asuh dengan 

keluarganya. 

UPTD Kampung Anak Negeri tidak membatasi kepulangan anak asuh kepada 

keluarganya. Bagi anak yang mengikuti pendidikan formal, diberi ijin pulang 

asalkan tidak sampai mengganggu proses belajarnya. Transportasi atau biaya antar 

jemput telah difasilitasi. Pertemuan keluarga dengan anak asuh yang dilaksanakan 

di UPTD Kampung Anak Negeri tidak dibatasi.  

Pemenuhan hak dan tanggungjawab anak diberikan tanpa diskriminasi 

berdasarkan usia maupun kecacatan. Setiap anak wajib mencuci baju serta 

peralatan makan yang digunakannya. Guna menjaga relasi antar anak asuh tetap 

terjaga dengan baik, anak asuh telah diperlakukan secara adil.  

Anak asuh yang berusia lebih tua dan yang memiliki keberanian lebih, kadang 

diberi wewenang lebih untuk mendisiplinkan anak lain yang melakukan 

kesalahan.  Pemberian wewenang ini ada kalanya di bawah perintah pengasuh 

atau kadang tanpa sepengetahuan atau permintaan pengasuh. Apabila ada anak 

yang melakukan kesalahan, anak asuh melaporkan kesalahan temannya tersebuat 

kepada pengasuh, pembina, atau pengelolanya. Pemberian wewenang kepada anak 

asuh yang lebih tua untuk mendisiplinkan anak asuh yang lebih muda. Kondisi ini 

dapat memicu kondisi dan hubungan kekuasaan yang tidak sehat di antara anak 

asuh. 
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Awal mulanya anak asuh telah memiliki bapak asuh masing-masing, namun 

dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hendaknya program bapak asuh 

dapat diaktifkan kembali, sehingga setiap anak kembali dapat memiliki seorang 

pengasuh tetap. Pengasuh tetap inilah yang diharapkan dapat lebih dekat dengan 

anak asuhnya. 

Pengasuh di lembaga ini bekerja dengan sistem shift, sehingga kapanpun anak 

memiliki keperluan dengan pengasuh, maka pengasuh yang dapat ditemui adalah 

pengasuh yang sedang berada di tempat pada shift tersebut. Apabila anak asuh 

ingin bertemu dengan salah satu pengasuh namun pengasuh tersebut tidak berada 

di tempat, maka pertemuan dengan pengasuh yang diminta ditunda terlebih dahulu 

hingga saatnya pengasuh yang dimaksud jadwal mengasuh anak tersebut. 

Anak asuh yang ingin mengobrol dengan pengasuh secara pribadi, pengasuh 

secara terbuka menerima permintaan tersebut. Belum ada jadwal rutin yang 

dikhususkan antara anak asuh dan pengasuhnya untuk melakukan pertemuan 

pribadi. Catatan khusus yang mendokumentasikan hasil pertemuan pribadi antara 

anak asuh dengan pengasuhnya masih belum ada. Kerahasiaan cerita dijaga oleh 

pengasuh dan tidak asal diceritakan ke berbagai pihak. 

Anak asuh yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah didukung oleh 

pihak UPTD Kampung Anak Negeri ini dengan menyediakan perlengkapan yang 

dibutuhkan dan mengantarkan serta menjemput anak asuh ke lokasi pelaksanaan 

kegiatan. 

h. Partisipasi Anak 
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Anak asuh dilibatkan dalam menentukan keputusan yang bersifat fleksibel dan 

menyangkut keperluan bersama. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang 

melibatkan partisipasi anak adalah ketika bangunan LKSA hendak direnovasi, 

anak asuh memberi masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

memindahkan ruang pembina. Anak asuh pun juga dilibatkan dalam memilah 

barang-barang yang masih layak digunakan atau tidak. 

Anak asuh masih belum cukup dilibatkan dalam menentukan menu makanan 

yang disajikan di UPTD Kampung Anak Negeri, sehingga anak asuh cenderung 

menerima menu makanan apapun yang disajikan oleh juru masak. Ketika terdapat 

anak asuh yang tidak menyukai menu masakan yang disediakan, biasanya mereka 

hanya mengambil jenis lauk tertentu saja. 

Anak asuh telah diberi kelonggaran untuk mengatur pemanfaatan uang 

sakunya. Jenis sekolah formal yang dipilih adalah saran dari pihak LKSA atas 

pertimbangan jarak dan minat anak asuh. Lembaga memberi kesempatan jika anak 

asuh ingin berduskusi terkait sebuah isu. Beberapa hal yang masih perlu 

dioptimalkan adalah mencatat masukan setiap anak asuh terkait pelayanan yang 

diberikan oleh LKSA kepada anak asuh. 

i. Makanan dan Pakaian 

Anak asuh dalam sehari disediakan makan sebanyak tiga kali. Mereka 

mengambil porsi makan sesuai selera masing-masing, sedangkan untuk lauk 

tertentu kadang terdapat jatah yang sudah ditentukan, misalnya setiap anak hanya 

mendapat satu potong ayam goreng untuk makan siang. Setiap hari, anak asuh 

mendapat satu kali snack. Snack biasanya berupa buah, puding, gorengan, dan 
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sebagainya. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial yang menjadi acuan, snack 

diberikan sebanyak dua kali dalam sehari. 

Makanan yang disediakan ditentukan oleh juru masak yang dimiliki oleh 

lembaga ini. Apabila menu makanan tidak sesuai dengan selera anak, maka 

biasanya mereka hanya menggunakan lauknya saja atau menu utamanya saja. 

sangat jarang ditemui anak asuh protes dengan menu makanan yang disediakan. 

Anak asuh yang sakit dan mendapat petunjuk dokter agak mengkonsumsi atau 

dilarang mengkonsumsi jenis makanan tertentu, maka menu makanan untuk anak 

tersebut disesuaikan dengan petunjuk dokter. 

Penentuan menu makanan masih berdasarkan keputusan dari juru masak saja. 

Anak belum didata terkait makanan kesukaan dan alergi makanan yang mereka 

miliki. Apabila anak dilibatkan dalam menu makanan, maka jenis makanan yang 

disajikan bisa lebih beraneka ragam dan secara bergantian sesuai dengan menu 

kesukaan dari masing-masing anak. Data alergi makanan yang dimiliki dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan bagi juru masak dalam menyajikan menu 

makanan alternatif ketika menu utama yang disajikan merupakan alergi dari anak 

asuh tertentu. Menu makanan belum di-review untuk kemudian dikonsultasikan 

dengan dokter/ ahli gizi/ tenaga kesehatan lainnya. Adanya review dengan tenaga 

kesehatan ini bertujuan agar menu makanan yang disajikan oleh pihak LKSA 

memang telah memenuhi kebutuhan gizi anak asuh. 

Anak yang mengikuti pendidikan formal di sekolah, memiliki jadwal yang 

berbeda-beda. Ada kalanya jadwal sekolah anak asuh bertabrakan dengan jam 

makan mereka, sehingga jadwal makan pun disesuaikan dengan kegiatan. Bagi 
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anak yang masuk sekolah pukul 07.00 WIB, mereka sarapan lebih awal 

dibandingkan dengan anak asuh lainnya yang jadwal sarapannya pukul 08.00 

WIB. Anak asuh yang ingin membawa bekal makanan ke sekolah, lembaga ini 

juga memperkenankan hal tersebut. Tersedia kotak makan yang dapat digunakan 

bagi mareka untuk membawa bekal makanan ke sekolah. 

j. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan 

Seluruh anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri mendapat penawaran  

untuk dapat mengenyam pendidikan formal. Meski telah mendapat penawaran, 

tidak seluruh anak asuh berminat mengikuti pendidikan formal. Bagi beberapa 

anak asuh yang tidak berhasil menempuh pendidikan formal, mereka mendapat 

kesempatan untuk mengikuti program kejar paket. 

Selain penyediaan layanan pendidikan formal dan program kejar paket, anak 

asuh juga mendapat pelatihan ketrampilan. Para pelatih didatangkan dari luar guna 

memberikan pelatihan secara reguler kepada anak asuh. Jenis pelatihan 

ketrampilan yang diberikan antara lain ketrampilan menjahit, berkebun atau 

pertanian, melukis, pencak silat, dan sebagainya. 

Guna mendukung proses belajar anak asuh, lembaga ini memberikan 

fasilitas berupa peralatan sekolah, transportasi, dana transportasi, dan pembimbing 

belajar. Selain mendapat peralatan sekolah, peralatan yang dibutuhkan guna 

mendukung pelatihan ketrampilan juga disediakan. Peralatan yang mendungkung 

ketrampilan yang disediakan antara lain sepatu futsal, bola, mesin jahit, kanvas, 

cat lukis, dan sebagainya. 
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Anak asuh yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah, anak 

mendapat fasilitas tambahan yang mendukung kegiatan yang diikuti. Transportasi 

serta ijin kegiatan pun diberikan kepada mereka yang memang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah. Pihak sekolah telah mendapat contact person 

perwakilan dari UPTD Kampung Anak Negeri apabila ada hal yang perlu 

dikomunikasikan antara pihak sekolah dan pihak LKSA. Anak asuh yang 

mendapat kesulitan terkait pendidikan, pengasuh mendampingi anak asuh untuk 

mencari solusi. Secara umum, pemberian pelayanan terkait pendidikan telah 

diberikan secara optimal kepada anak asuh. 

UPTD Kampung Anak Negeri telah bekerjasama dengan Puskesmas 

Medokan Ayu dan RSUD dr. Soetomo dalam menangani permasalahan kesehatan 

anak asuh. Apabila terdapat anak asuh yang sakit dan membutuhkan pengobatan, 

mereka dapat dibawa ke Puskesmas Medokan Ayu guna memperoleh pengobatan. 

Secara rutin, setiap Jumat psikiater dari RSUD dr. Soetomo berkunjung ke LKSA 

ini guna membantu apabila terdapat anak asuh yang bermasalah terkait kondisi 

psikisnya. Psikiater yang berkunjung silih berganti di antara 3 orang psikiater. 

Psikiater hanya melayani ketika anak ada yang membutuhkan konsultasi. Belum 

terdapat program yang secara berkelanjutan dilaksanakan selain konsultasi. 

Adanya psikiater yang ganti dan tidak saling berkomunikasi, menjadikan anak 

asuh yang diwawancarai merasa jenuh karena ditanya dengan pertanyaan yang 

sama dari waktu ke waktu. Kondisi demikian menjadikan keberadaan psikiater 

kurang optimal. 
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Anak yang memperoleh pengobatan dari Puskesmas atau rumah sakit, 

dicacatan secara rutin oleh pembina dan pengasuh. Kotak Pertolongan Pertama 

pada Kecelakaan (P3K) telah tersedia dilengkapi dengan beberapa obat-obatan 

utama guna menolong anak asuh. Pada LKSA ini telah dilakukan sosialisasi 

tentang bahaya merokok dan narkoba. Sosialisasi adalah kerjasama dengan Unit 

Kegiatan Mahasiswa MAPANZA dari Universitas Airlangga. Anak asuh di bawah 

pendampingan pembina dan pengasuh secara rutin melakukan kerja bakti setiap 

hari jumat guna menjaga kebersihan lingkungan LKSA dan menghilangkan sarang 

nyamuk. Jendela kamar anak setiap pagi hingga sore hari agar kondisi kamar tidak 

pengap. Kondisi kamar yang pengap, rawan menjadi tempat bersarang bakteri, 

salah satunya bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. 

UPTD Kampung Anak Negeri belum memiliki staf khusus yang menangani 

permasalahan kesehatan anak asuh. Meski telah bekerjasama dengan Puskesmas 

Medokan Ayu dan RSUD dr. Soetomo, namun di LKSA ini belum dilaksanakan 

pemeriksaan kesehatan secara rutin. Anak asuh belum pernah menjadi sasaran 

pemberian vaksinasi, imunisasi, vitamin, dan obat cacing. Belum terdapat leaflet 

tentang kesehatan yang dapat diakses oleh anak asuh. Poster sebagai salah satu 

media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan yang tersedia hanya terdapat 

satu macam terkait jenis emosi. 

k. Privasi/ Kerahasiaan Pribadi Anak 

Pada standar yang ada disebutkan bahwa pihak LKSA harus menerima 

pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan menjaga semua informasi tentang 

anak yang sifatnya rahasia dan mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan 
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informasi tersedut. Seluruh staf yang bekerja di UPTD Kampung Anak Negeri 

belum pernah menerima pelatihan seperti disebutkan pada standar di atas. Belum 

adanya pelatihan tersebut, dihawatirkan segala informasi tentang anak asuh tidak 

terjaga kerahasiaannya. LKSA ini telah menyediakan sarana yang mendukung 

terjaganya kerahasiaan informasi anak, yaitu lemari yang menyimpan data pribadi 

seluruh anak asuh. 

Orang atau pihak luar yang ingin memperoleh informasi tentang anak asuh, 

cukup dengan berkunjung ke lembaga ini tanpa membawa surat pengantar dari 

dinas sosial. Informasi yang didapat hanyalah informasi secara umum tentang 

latar belakang pengasuhan anak serta jumlah anak asuh. Informasi per-individu 

anak asuh, pihak luar harus mengantongi terlebih dahulu izin dari Dinas Sosial 

Kota Surabaya. Upaya inilah yang telah dilakukan oleh lembaga ini untuk 

menjaga privasi anak asuhnya. 

Pengasuh yang hendak memasuki kamar anak telah dibiasakan untuk 

mengetuk pintu terlebih dahulu. Seluruh pengasuh di UPTD Kampung Anak 

Negeri berjenis kelamin laki-laki, dan hanya terdapat 4 orang pembina dan 

pengelola yang berjenis kelamin perempuan. Belum terdapat aturan yang tidak 

memperbolehkan pengasuh perempuan untuk memasuki kamar anak laki-laki, 

sebab memang pada dasarnya tidak terdapat pengasuh perempuan di lembaga ini. 

Keempat orang staf perempuan di LKSA ini pernah memasuki kamar anak laki-

laki. Namun di sinilah peraturan ini sedikit longgar, sebab apabila diterapkan 

peraturan bahwa pengasuh perempuan dilarang masuk ke kamar anak asuh laki-
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laki, keempat staf di UPTD Kampung Anak Negeri yang berjenis kelamin 

perempuan bukanlah pengasuh, melainkan pembina dan pengelola. 

Beberapa lemari anak asuh masih memiliki kunci yang berfungsi dengan baik, 

namun sebagian lainnya telah rusak, sehingga lemari anak asuh tidak dapat 

dikunci. Barang pribadi anak asuh telah telah cukup dihargai kerahasiaannya, 

namun adakalanya pengasuh yang masih berusaha merebut telepon genggam 

milik anak dan membaca pesan di dalamnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa 

hal pribadi anak masih ada yang belum dihargai. Penggeledahan almari dan 

pengecekan telepon genggam dapat dilaksanakan jika dalam situasi darurat atau 

terdapat kepentingan yang bertujuan demi kebaikan anak asuh dan LKSA. Razia 

anak asuh laki-laki sebaiknya dilakukan oleh pengasuh laki-laki pula. 

l. Pengaturan Waktu Anak 

UPTD Kampung Anak Negeri telah menetapkan jadwal kegiatan sehari-hari 

bagi anak asuh. Pengaturan waktu telah proporsional, di mana memberi 

kesempatan bagi anak untuk bermain dan istirahat. Seluruh anak memiliki jadwal 

kegiatan yang sama, namun dalam pelaksanaannya, kegiatan sehari-hari ini lebih 

bersifat fleksibel, kecuali kegiatan sehari-hari yang memerlukan tanggung jawab 

khusus, seperti sekolah dan ibadah. Jadwal piket kamar bersifat fleksibel di antara 

anak asuh. 

Jadwal yang ditetapkan belum di-review setiap enam bulan sekali. Sebaiknya 

anak dan pengasuh bersama-sama melakukan review jadwal kegiatan masing-

masing anak. Anak memiliki kegiatan rutin yang berbeda-beda, hendaknya setiap 

anak pun memiliki jadwal kegiatan yang bersifat individu. Meski memiliki jadwal 
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yang bersifat individu, namun terdapat beberapa waktu tertentu yang mana setiap 

anak memiliki kegiatan yang sama, misalnya untuk makan malam atau ibadah. 

Hampir setiap minggunya anak asuh telah diajak untuk melakukan olahraga di 

luar area LKSA ini, namun untuk pelaksanaan kegiatan rekreasi khusus, biasanya 

dilaksanakan setahun sekali. Menurut standar, hendaknya anak asuh diajak untuk 

berekreasi diluar lembaga minimal sekali dalam enam bulan. Rekreasi dilakukan 

setiap setahun sekali, namun tujuan yang disebutkan oleh standar untuk 

menjadikan anak asuh dapat mengenal lingkungan di sekitarnya telah terpenuhi 

oleh kegiatan di luar lembaga dalam rangka berolahraga. 

Hari libur atau pada Sabtu atau Minggu, anak asuh telah dibebaskan dari tugas 

piket. Hari libur atau akhir pekan dapat digunakan oleh anak asuh untuk istirahat 

atau bermain, serta mendapat kunjungan. Anak asuh pun telah diberi waktu 

minimal 2 jam dalam sehari guna melakukan kegiatan sesuai minat dan bakatnya. 

Kegiatan penyaluran minat dan bakat ada yang dilaksanakan di dalam maupun di 

luar lingkup lembaga ini. 

Fasilitas istirahat yang disediakan bagi anak berupa kamar yang dilengkapi 

kipas angin ataupun selimut, dengan tempat tidur lengkap dengan bantal dan 

guling bagi masing-masing anak asuh. Saat ini jumlah anak asuh dalam setiap 

anak dalam jumlah yang cukup besar, namun LKSA ini sedang dalam proses 

renovasi untuk menambah jumlah kamar. ke depannya, setiap kamar diisi oleh 

anak asuh dalam jumlah yang sama, dengan fasilitas yang sama pula. 

UPTD Kampung Anak Negeri telah menyediakan anggaran untuk 

memperbarui atau mengganti fasilitas kesenian dan olahraga bagi anak. Beragam 
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fasilitas kesenian dan olah raga bagi anak asuh telah disediakan, antara lain berupa 

sepeda balap, sepatu olahraga, bola, skateboard, sarung tinju, gawang bola, papan 

catur, gendang, topeng, dan sebagainya. Masih belum cukup didapati fasilitas 

yang bersifat permainan bagi anak, yakni seperti robot-robotan atau mainan 

lainnya. LKSA masih perlu menambah fasilitas bermain bagi anak yang bukan 

bersifat olahraga. Perpustakaan telah disediakan di sini dengan buku-buku yang 

lengkap dan berbagai topik yang mendukung proses perkembangan anak. Anak 

asuh dapat dengan mudak mengakses buku-buku di perpustakaan guna mengisi 

waktu luang mereka. 

m. Kegiatan/ Pekerjaan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Seluruh anak asuh di LKSA ini telah bebas dari pekerjaan berbahaya ataupun 

pekerjaan terburuk untuk anak. Meski demikian, bukan berarti tidak terdapat anak 

asuh yang bekerja. Beberapa anak asuh yang telah dianggap dewasa dan mampu 

bekerja, difasilitasi peralatan yang dapat digunakan untuk mencuci motor. 

Fasilitas ini dimanfaatkan untuk membuka jasa cuci motor. Cuci motor murni 

dilaksanakan oleh anak asuh sendiri. Anak asuh yang melayani cuci motor diatur 

secara terjadwal setiap harinya, kecuali Minggu. 

Tarif cuci motor tergantung jenis motor yang dicuci. Motor „bebek‟ dan matic 

dikenai tariff Rp 8.000,00, sedangkan untuk motor „laki-laki‟ Rp 10.000,00. Uang 

yang berhasil dikumpulkan 50% untuk pengadaan dan perawatan alat dan bahan 

yang diperlukan untuk cuci motor, dan 50% lainnya akan menjadi upah atas jasa 

anak asuh yang mencuci motor. Besar uang yang didapat oleh anak asuh 

tergantung dari jumlah motor yang berhasil dicucinya. Uang yang digunakan 
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untuk pengadaan dan perawatan alat dan bahan dikelola oleh pembina anak asuh. 

Upah bagi mereka yang telah mencuci motor dapat diambil setiap bulannya. 

Biasanya, dalam sehari terdapat lima unit motor yang dicuci. 

Pekerjaan dalam bentuk jasa cuci motor ini bukanlah pekerjaan yang 

tergolong perbudakan, eksploitasi, atau bahkan membahayakan kesehatan, 

keselamatan, dan moral anak asuh. Oleh karena itu, meski LKSA ini memfasilitasi 

anak asuh untuk bekerja, hal ini tidak melanggar peraturan menteri sosial yang 

ada. 

Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh anak asuh adalah tugas piket. Tugas 

piket ini diberikan semata-mata untuk meningkatkan ketrampilan anak asuh. Jenis 

tugas piket yang diberikan antara lain membersihkan kamar, mencuci dan 

menyetrika baju pribadi, serta mencuci peralatan makan yang baru digunakannya. 

Di luar itu, adakalanya anak asuh melakukan pekerjaan secara sukarela, seperti 

membantu juru masak dalam menyiapkan makanan, menyetrika seragam sekolah 

milik anak asuh lainnya, dan mencucikan piring anak asuh lain. 

n. Aturan , Disiplin, dan Sanksi 

Aturan yang diterapkan di LKSA ini dibentuk oleh pengelola. Seriring dengan 

berjalannya waktu, terdapat penyempurnaan tata tertib. Pengelola selain 

melakukan review juga memperoleh masukan dari anak asuh.  

5.2 Karakteristik Subjek Penelitian 

5.2.1 Usia 
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Subjek penelitian berjumlah sembilan orang, yang seluruhnya berjenis 

kelamin laki-laki, dengan rentang usia 9-17 tahun. Tabel berikut menjelaskan 

lebih detail karakteristik usia subjek penelitian: 

Tabel 5.1 Usia Subjek Penelitian 
Subjek Penelitian Inisial Usia 

Subjek penelitian 1 AG 15 tahun 
Subjek penelitian 2 BGS 12 tahun 
Subjek penelitian 3 DD 17 tahun 
Subjek penelitian 4 IS 17 tahun 
Subjek penelitian 5 MAP 13 tahun 
Subjek penelitian 6 MER 13 tahun 
Subjek penelitian 7 MZA 15 tahun 
Subjek penelitian 8 RPT 9 tahun 
Subjek penelitian 9 RK 10 tahun 

Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya 2016 

Subjek penelitian dengan usia sembilan tahun hanya terdapat satu orang 

saja, sebgitu pula dengan subjek yang berusia sepuluh dan 12 tahun. Subjek 

penelitian dengan usia 13, 15, dan 17 tahun masing-masing terdiri dari dua orang. 

5.2.2 Lama Pengasuhan 

Lama subjek penelitian dalam menjalani pengasuhan di UPTD Kampung 

Anak Negeri yakni berbeda-beda. Tabel berikut menjelaskan lama pengasuhan 

masing-masing subjek penelitian: 

Tabel 5.2 Lama Pengasuhan Subjek Penelitian 
Subjek Penelitian Inisial Lama Pengasuhan 

Subjek penelitian 1 AG 1 tahun 
Subjek penelitian 2 BGS 3 tahun 
Subjek penelitian 3 DD 6 tahun 
Subjek penelitian 4 IS 2 tahun 
Subjek penelitian 5 MAP 9 bulan 
Subjek penelitian 6 MER 2 tahun 
Subjek penelitian 7 MZA 8 bulan 
Subjek penelitian 8 RPT 9 bulan 
Subjek penelitian 9 RK 3 tahun 
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Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya 2016 

Subjek penelitian yang tergolong paling baru tinggal di pengasuhan UPTD 

Kampung Anak Negeri adalah MAP dan RPT, keduanya masih tinggal selama 

sembilan bulan di LKSA tersebut. Subjek penelitian yang paling lama menjalani 

pengasuhan yaitu DD. DD telah menjalani pengasuhan selama enam tahun. 
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5.2.3 Status Keberadaan Orang Tua 

Data terkait status keberadaan orang tua diperoleh melalui teknik 

dokumentasi dokumen Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri. Secara 

lebih detail, status keberadaan orang tua subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 

5.3. 

Tabel 5.3 Status Keberadaan Orang Tua dari Subjek Penelitian 
Status Keberadaan Orang Tua Jumlah Subjek Penelitian 

Salah satu diketahui 1 
Tidak diketahui 3 
Diketahui 5 
Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya 2016 

Sebagian besar status keberadaan orang tua dari subjek penelitian diketahui 

keberadaannya, meski diketahui keberadaannya, terdapat dua orang subjek 

penelitian yang diketahui sebagai piatu dan ada pula yang yatim piatu. Subjek 

penelitian yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka tidak dapat 

dipastikan kondisi kedua orang tuanya tersebut. Terdapat salah seorang subjek 

penelitian yang status keberadaan ibunya diketahui, namun tidak dengan 

keberadaan ayahnya. 
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5.2.4 Latar Belakang Pengasuhan 

Latar belakang pengasuhan anak di LKSA ini digolongkan menjadi tiga, 

yaitu anak jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. Berdasarkan teknik 

dokumentasi Profil Anak Asuh, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Latar Belakang Pengasuhan Subjek Penelitian 
Latar Belakang Pengasuhan Jumlah Subjek Penelitian 

Anak jalanan 1 
Anak terlantar 4 
Anak nakal 1 
Anak jalanan dan anak terlantar 3 
Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya 2016 

Sebagian besar subjek penelitian menjalani pengasuhan di LKSA ini 

dengan latar belakang sebagai anak terlantar, selanjutnya disusul dengan latar 

belakang subjek penelitian sebagai anak jalanan sekaligus sebagai anak terlantar. 

Hanya terdapat seorang subjek saja yang berlatarbelakang sebagai anak jalanan, 

begitu pula dengan berlatar belakang sebagai anak nakal. 

5.2.5 Hambatan Komunikasi 

Hambatan komunikasi yang didata adalah hambatan fisik dan mental yang 

terdapat pada subjek penelitian. Data terkait hambatan komunikasi yang diperoleh 

dari dokumentasi Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri dan hasil 

observasi yakni sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Hambatan Komunikasi Subjek Penelitian 
Kondisi Fisik Jumlah Subjek Penelitian 

Tuna rungu dan tuna wicara 1 
Tuna grahita 1 
Normal 7 
Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya 2016 
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Mayoritas subjek penelitian memiliki kondisi fisik dan mental yang normal 

untuk melakukan komunikasi, namun terdapat seorang subjek yang mengalami 

tuna rungu sekaligus tuna wicara. Terdapat pula seorang subjek yang mengalami 

tuna grahita. 

5.2.6 Tipe Kepribadian 

Tipe Kepribadian subjek penelitian diperoleh dari teknik pengumpulan data 

observasi dan wawancara mendalam. Berikut ini adalah tipe kepribadian subjek 

penelitian: 

Tabel 5.6 Tipe Kepribadian Subjek Penelitian 
Tipe Kepribadian Jumlah Subjek Penelitian 

Introvert (tertutup) 4 
Ekstrovert (terbuka) 5 

 

Subjek penelitian  tipe kepribadian ekstrovert atau terbuka, sedangkan sisanya 

memiliki tipe kepribagian introvert atau tertutup. 

 

Subjek penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut ini adalah 

karakteristik dari masing-masing subjek penelitian: 

a. AG 

AG merupakan salah satu subjek penelitian yang berusia 15 tahun. 

Pada saat pengambilan data, AG telah menjalani pengasuhan di UPTD 

Kampung Anak Negeri selama satu tahun. Status keberadaan orang tua 

AG yakni diketahui masih hidup dan kini tinggal di kampung 

halamannya. Pengasuhan terhadap AG di LKSA ini dilatarbelakangi 

karena AG merupakan anak terlantar sekaligus sebagai anak jalanan. 
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AG teringkus oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) yang 

melaksanakan patroli. AG sempat tergabung dalam kelompok anak 

punk sebelum diasuh di LKSA ini. Semula AG bergabung dengan 

komunitas tersebut dengan tujuan memperoleh kebebasan. 

Kemampuan AG untuk menjalin komunikasi dengan anak asuh lainnya 

tidak terdapat hambatan, namun subjek ini tidak memiliki kemampuan 

khusus untuk berkomunikasi dengan subjek lain yang mengalami tuna 

rungu. AG memiliki kondisi fisik yang normal. 

Kesehariannya, AG mengikuti pendidikan di Surabaya Hotel School 

(SHS). Bersama beberapa anak asuh lainnya, AG mengikuti 

pendidikan tersebut guna meningkatkan ketrampilannya. AG memilih 

pendidikan tersebut agar nantinya setelah lulus dapat langsung siap 

bekerja. Pendidikan AG tersebut difasilitasi oleh pihal LKSA. AG 

memiliki kepribadian yang terbuka atau ekstrovet, hal ini ditunjukkan 

melalui keterbukaan AG dalam wawancara. AG menjelaskan secara 

panjang lebar mengenai persepsinya terhadap pengasuhan, terhadap 

anak asuh lainnya, serta orang terdekatnya, bahkan AG tidak eggan 

untuk menceritakan cita-citanya. Subjek ini tidak enggan untuk 

mengekspresikan emosinya, baik ketika senang, sedih, maupun marah.  

b. BGS 

BGS adalah salah stau subjek penelitian yang berusia 12 tahun. Kedua 

orang tua kandung BGS tidak diketahui keberadaannya sejak BGS 

ditempatkan di salah satu panti asuhan yang merawatnya. Usai 
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menjalani pengasuhan di panti asuhan, BGS sempat diangkat sebagai 

anak oleh sepasang suami istri, namun sejak ibuangkatnya meninggal, 

BGS ditempatkan di UPTD Kampung Anak Negeri oleh ayah 

angkatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka BGS dikategorikan sebagai 

subjek penelitian yang memiliki latar belakang pengasuhan sebagai 

anak terlantar. Hingga saat pengambilan data, BGS terhitung telah tiga 

tahun menjalani pengasuhan di LKSA ini.  

Kepribadian BGS tergolong introvert, yang mana BGS hanya 

menjawab dengan singkat atau bahkan hanya menjawab dengan 

senyuman ketika melakukan wawancara. Jenis kepribadian tersebut 

juga ditunjukkan dari hasil observasi yang menemukan bahwa BGS 

cenderung menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Subjek ini 

merupakan salah satu subjek yang tuna grahita. UPTD Kampung Anak 

Negeri sejatinya hanya menerima klien yang memiliki kondisi fisik 

dan mental yang normal, namun dikarenakan kondisi mental BGS 

yang menyandang tuna grahita ringan, maka BGS ditempatkan di 

LKSA ini. Subjek ini tidak ditempatkan di LKSA lain yang memang 

menangani anak tuna grahita dikarenakan ada kekhawatiran makin 

parahnya kondisi BGS. Setelah menjalani pengasuhan bersama anak 

asuh lain yang memiliki kondisi fisik dan mental yang normal, lambat 

laun BGS menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Meski 

demikian, BGS memiliki kesulitan dalam menerima pesan dari orang 

lain. Perlu pengulangan penyampaian pesan, hingga BGS mampu 
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menerima pesan tersebut. Kadang kala, meski telah disampaikan 

berulang kali, BGS masih belum mampu memahami pesan yang 

dimaksud oleh penyampai pesan. BGS lebih banyak menghabiskan 

waktunya untuk bermain dengan anak staf LKSA yang juga tinggal di 

LKSA tersebut, atau dengan cucu juru masak yang kadang berkunjung. 

Kedua anak yang sering bermain dengan BGS tersebut berusia kurang 

dari 6 tahun. BGS terlihat lebih nyaman menjalin komunikasi dengan 

anak pada usia tersebut dibandingkan dengan teman sesama anak asuh 

UPTD Kampung Anak Negeri. Saat kedua anak kecil tersebut tidak 

sedang berada di LKSA, BGS cenderung menghabiskan waktunya di 

perpustakaan untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang di 

dapatnya dari sekolah, menyalin tulisan yang ada pada buku bacaan, 

atau sekedar membaca dan melihat gambar pada buku yang tersedia. 

BGS mampu membaca dan menulis, namun masih lemah dalam 

berhitung. Saat ini BGS duduk di kelas dua Sekolah Dasar (SD). 

c. DD 

Subjek ini berusia 17 tahun. DD merupakan subjek penelitian yang 

terhitung paling lama menjalani pengasuhan di LKSA ini, yakni telah 6 

tahun lamanya. DD diasuh dengan latar belakangnya sebagai anak 

terlantar sekaligus sebagai anak jalanan. Status keberadaan orang tua 

DD hingga kini masih belum diketahui. Meski status keberadaan orang 

tuanya tidak diketahui, DD masih memiliki saudara yang tinggal di 

kampung halamannya. Sebagai subjek penelitian yang status 
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keberadaan orang tuanya tidak diketahui, DD sering menghabiskan 

liburannya di LKSA saja atau ikut pulang ke kampung halaman para 

pengasuh. Bapak Hendik selaku salah seorang pengasuh telah tiga kali 

mengajak DD ikut pulang ke kampung halamannya di Lumajang 

ketika liburan lebaran tiba. Hal ini dikarenakan tidak ada keluarga 

yang dituju untuk pulang, termasuk karena tidak diketahuinya 

keberadaan orang tua subjek penelitian tersebut.DD tidak memiliki 

hambatan komunikasi untuk berkomukikasi dengan anak asuh lainnya, 

namun subjek ini tidak memiliki kemampuan khusus untuk 

berkomunikasi dengan individu lain yang memiliki keterbatasan, 

seperti berkomunikasi dengan individu yang tuna rungu. 

DD cenderung pendiam bila dibandingkan dengan anak asuh lainnya, 

hal tersebut menjadikan DD tergolong memiliki kepribadian tipe 

introvert. Subjek ini cenderung malu untuk berkomunikasi dengan 

orang lain yang rentang usianya lebih tua dari usianya. Namun DD 

cukup lancar untuk menjalin komunikasi dengan anak asuh lainnya. 

Saat berbicara, DD menggunakan volume yang cukup pelan, sambil 

menundukkan kepalanya. DD juga cukup jarang menunjukkan ekspresi 

dari emosinya, baik ketika senang, sedih, ataupun marah. DD tidak 

memiliki kegiatan khusus dalam kesehariannya. Subjek ini tidak 

mengikuti pendidikan formal, namun ikut serta dalam program Kejar 

Paket A. 
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d. IS 

Subjek berusia 17 tahun ini telah mengikuti pengasuhan selama dua 

tahun. IS diasuh di LKSA ini karena latar belakangnya sebagai anak 

terlantar. Kedua orang tua IS telah bercerai dan membina keluarga 

baru. Dikarenakan kondisi tersebut, IS merasa kurang memperoleh 

perhatian dari kedua orang tua kandungnya, selian itu, kedua orang 

tuanya pun merasa tidak mampu memberikan pengasuhan yang 

optimal terhadap IS. Keberadaan orang tua kandung IS diketahui 

keberadaannya. IS tidak memiliki hambatan komunikasi, namun 

subjek ini tidak memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi 

dengan individu lain yang mengalami tuna rungu ataupun tuna grahita. 

IS merupakan pribadi yang pendiam, namun ketika diajak 

berkomunikasi subjek ini dapat terbuka. Meski IS memiliki 

kepribadian yang ditunjukkan melalui tindakan tersebut, IS lebih 

cenderung tertutup dan menyembunyikan emosinya, sehingga bisa 

dikategorikan bahwa IS memiliki kepribadian introvert. Subjek ini 

tidak memiliki kegiatan rutin dalam kesehariannya. IS tidak mengikuti 

pendidikan formal, namun subjek ini sedang mengikuti program kejar 

paket A. 

e. MAP 

MAP berusia 13 tahun. Subjek ini telah tinggal selama 9 bulan di 

LKSA ini. Latar belakang pengasuhan MAP adalah sebagai anak 

nakal. Orang tua MAP sendirilah yang mengantar MAP untuk diasuh 
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di UPTD Kampung Anak Negeri. Kedua orang tuanya menyerahkan 

pengasuhan MAP ke LKSA ini dengan alasan tidak mampu lagi 

mengasuh MAP yang tidak menurut kepada orang tuanya. Saat di 

rumah, MAP lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain 

game. Hobinya tersebut bahkan sampai membuatnya malas untuk 

beraktivitas lainnya, termasuk untuk pergi ke sekolah. Hingga saat ini, 

MAP masih belum bersedia untuk menjalani kembali pendidikan 

formal di sekolah. 

Keberadaaan kedua orang tua MAP diketahui, bahkan mereka sering 

mengunjungi MAP untuk membawakan barang yang dibutuhkan 

subjek tersebut. Tidak terdapat hambatan komunikasi yang dimiliki 

oleh MAP untuk berkomunikasi dengan anak asuh lainnya. Hanya saja, 

sama seperti subjek penelitian lainnya, MAP tidak memiliki 

kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan subjek penelitian 

yang tuna rungu maupun tuna grahita. MAP merupakan subjek yang 

sering dikucilkan oleh teman-temannya sesama anak asuh. Subjek ini 

dianggap sering mengganggu dan sulit untuk diajak bekerjasama. 

Keseharian MAP lebih banyak tanpa kegiatan, serta jarang diketahui 

bermain dengan anak asuh lainnya. Subjek ini tidak tergolong 

pendiam, namun subjek penelitian lain cenderung menghindar ketika 

MAP hendak bergabung untuk bermain bersama. Selain karena 

sikapnya, MAP juga dikucilkan sebab menurut subjek penelitian lain, 
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MAP memiliki bau badan yang menyengat, malas mandi, dan sering 

meminta uang. 
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f. MER 

Subjek penelitian berusia 13 tahun ini telah tinggal di UPTD Kampung 

Anak Negeri selama 2 tahun. Status keberadaan orang tua MER hingga 

saat ini masih belum diketahui. Sebelum ditempatkan di LKSA ini, 

MER merupakan anak jalanan. Suatu waktu, MER terjaring razia oleh 

SATPOL-PP, sehingga kemudian dia ditempatkan di LKSA ini guna 

menjalani pengasuhan. Awal mulanya, MER ditawarkan untuk 

dikembalikan kepada kedua orang tuanya, namun dikarenakan dia 

sendiri tidak mengetahui keberadaan orang tuanya, maka pengasuhan 

di LKSA menjadi alternatif terakhirnya. 

MER tidak memiliki hambatan komunikasi, namun subjek ini masih 

belum memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan 

individu lain yang menyandang tuna rungu. Subjek ini memiliki 

kepribadian yang terbuka dan aktif. MER mudah bergaul dengan anak 

asuh lainnya. Hanya saja, MER pernah melakukan tindakan pencurian 

yang menyebabkan dirinya sempat dikucilkan oleh anak asuh lainnya. 

Selang beberapa waktu, MER telah mengakui kesalahannya, sehingga 

dia mampu kembali bergaul dengan teman-temannya. MER mengikuti 

pendidikan formal di sebuah SD untuk terus melanjutkan jenjang 

pendidikannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui 

MER memiliki kecenderungan untuk memiliki kepribadian ekstrovert. 

Hal tersebut ditunjukkan dari keterbukaan MER saat wawancara, 

keberaniannya mengakui kesalahan, serta meminta maaf. 
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g. MZA 

MZA merupakan subjek penelitian yang berusia 15 tahun. MZA telah 

tiggal selama delapan bulan di UPTD Kampung Anak Negeri untuk 

menjalani pengasuhan. Kedua orang tua MZA telah meninggal dunia. 

Dikarenakan keluarga dan kerabatnya tidak mampu mengasuh MZA 

dengan optimal, maka MZA diasuh di LKSA ini. Saat ini MZA tidak 

sedang mengikuti pendidikan formal. 

MZA memiliki hambatan dalam berkomunikasi dikarenakan MZA 

menyandang tuna rungu. Ketidakmampuannya dalam mendengar telah 

dialami sejak lahir. Hal tersebut sekaligus menjadikannya sebagai tuna 

wicara. Ketika berkomunikasi dengan teman-temannya sesama anak 

asuh, MZA menggunakan bahasa isyarat dan melalui tulisan tangan 

dalam bahasa Indonesia. Meski memiliki keterbatasan tersebut, MZA 

tergolong memiliki kepribadian ekstrovert. Hal tersebut terlihat dari 

hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa MZA 

terbuka untuk menjawab berbagai pertanyaan serta sering 

menceritakan tentang pengalaman ataupun tentang keluarganya kepada 

peneliti. Melalui bahasa isyaratnya, MZA sering bercerita kepada 

peneliti terkait keluarganya. MZA mengaku bahwa orangtuanya telah 

meninggal. Sebelum tinggal di LKSA ini, dia tinggal bersama 

kakaknya. Selain menyampaikan melaui bahasa isyaratnya, MZA juga 

menunjukkan beberapa foto keluarganya serta akun media sosialnya, 

yang mana di dalam akun tersebut terdapat foto masa kecilnya serta 
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anggota keluarga  yang lain. MZA sering bercerita hanya kepada 

beberapa orang saja yang mau menanggapinya, namun tidak banyak 

anak asuh lain yang menaruh perhatian terhadapnya. Kondisi itu 

menjadikan MZA lebih sering diam ketika berada di tengah anak asuh 

lainnya. 

h. RPT 

Subjek berusia sembilan tahun ini merupakan subjek dengan usia 

paling kecil dibandingkan dengan subjek lainnya. RPT telah menjalani 

pengasuhan selama sembilan bulan. Ibu RPT saat ini sedang bekerja 

sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, sedangkan 

keberadaan ayahnya belum diketahui. Saat sebelum tinggal di LKSA 

ini, RPT bersama kakaknya yang masih berusia sepuluh tahun 

menghabiskan waktunya untuk merawat neneknya di rumah. 

Kesibukannya tersebut membuatnya putus sekolah. Subjek ini tidak 

mendapatkan pengasuhan yang optimal dari orang tua dan 

keluarganya, sehingga menjadikannya sebagai anak terlantar. Kabar 

kondisi RPT tersebut akhirnya didengar oleh Ibu Tri Rismaharini, 

selaku Wali Kota Surabaya. Beliau akhirnya turun secara langsung 

untuk menangani kasus tersebut, yang mana selanjutnya mengajak 

RPT dan kakaknya untuk diasuh di LKSA ini, sedangkan neneknya 

dirawat di panti wreda. Sejak saat itulah, RPT diasuh di UPTD 

Kampung Anak Negeri. 
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Sejak menjalani pengasuhan, RPT dapat kembali melanjutkan jenjang 

pendidikannya di SD. RPT tidak memiliki hambatan untuk 

berkomunikasi, namun subjek ini masih belum memiliki kemampuan 

khusus untuk dapat berkomunikasi dengan individu lain yang 

mengalami tuna rungu. Kepribadian RPT adalah introvert. RPT 

cenderung lebih tertutup untuk menceritakan hal-hal terkait dirinya 

atau pendapatnya. Subjek ini sering terlihat menunduk saat berhadapan 

dengan orang yang baru dikenalnya, serta jarang bercerita dengan anak 

asuh atau dengan pembina dan pendampingnya. 

i. RK 

RK berusia sepuluh tahun. Subjek ini telah menjalani pengasuhan di 

LKSA sejak berusia tujuh tahun. Status keberadaan orang tua RK tidak 

diketahui. Latar belakang pengasuhan RK adalah sebagai anak 

terlantar sekaligus anak jalanan. RK tidak memiliki hambatan untuk 

berkomunikasi, hanya saja RK tidak memiliki kemampuan khusus 

untuk berkomunikasi dengan individu lain yang menyandang tuna 

rungu. Saat ini RK tengah mengikuti pendidikan formal pada jenjang 

SD. 

Kepribadian RK adalag ekstrovert, hal tersebut diketahui dari hasil 

wawancara yang mana RK secara terbuka menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, selain itu RK juga bersikap 

terbuka terhadap anak asuh lainnya. RK sering menjadi tempat bagi 

anak asuh lainnya yang sedang ingin mencurahkan isi hatinya. RK pun 
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tergolong mudah bergaul dengan anak asuh lainnya, yang didukung 

dengan kegemarannya untuk bercanda atau menceritakan hal lucu. 
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Data terkait karakteristik subjek penelitian di atas selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Berikut ini tabel yang 

menggambarkan keseluruhan subvariabel karakteristik masing-masing subjek penelitian: 

Tabel 5.7 Karakteristik Subjek Penelitian 

No Subjek 
Penelitian 

Karakteristik 
Usia 

(tahun) 
Lama 

Pengasuhan Status Keberadaan Orang Tua Latar Belakang 
Pengasuhan 

Hambatan 
Komunikasi 

Tipe 
Kepribadian 

1 AG 15 tahun 1 tahun Diketahui (hidup) Anak jalanan dan 
anak terlantar Normal Ekstrovert 

2 BGS 12 tahun 3 tahun Diketahui (piatu) Anak terlantar Tuna grahita Introvert 

3 DD 17 tahun 6 tahun Tidak Diketahui Anak jalanan dan 
anak terlantar Normal Introvert 

4 IS 17 tahun 2 tahun Diketahui (hidup) Anak terlantar Normal Introvert 

5 MAP 13 tahun 9 bulan Diketahui (hidup) Anak nakal Normal Ekstrovert 

6 MER 13 tahun 2 tahun Tidak Diketahui Anak jalanan Normal Ekstrovert 

7 MZA 15 tahun 8 bulan Diketahui (yatim piatu) Anak terlantar Tuna rungu Ekstrovert 

8 RPT 9 tahun 9 bulan Diketahui salah satu (ibu 
hidup) Anak terlantar Normal Introvert 

9 RK 10 tahun 3 tahun Tidak Diketahui Anak jalanan dan 
anak terlantar Normal Ekstrovert 

Sumber: Profil Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri 2016 dan Data Primer 
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5.3 Pola Interaksi Asosiatif 

5.3.1 Kooperatif 

Tindakan kooperatif cukup sering diketahui oleh peneliti. Subjek 

penelitian dilibatkan dalam kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh LKSA 

tersebut setiap Jumat. Seluruh subjek penelitian mengikuti kerja bakti. 

Mereka saling bekerjasama dalam menjaga kerapian dan kebersihan LKSA. 

Kamar tidur serta kamar mandi menjadi tanggung jawab bersama oleh 

seluruh anak asuh. 

Tindakan kooperatif dari subjek penelitian memang sudah terlihat 

ketika pelaksanaan kerja bakti, namun hal ini masih belum cukup terlihat 

pada hari-hari biasa atau kegiatan lainnya. Beberapa subjek memiliki 

kecenderungan untuk dapat bekerjasama dengan subjek penelitian lainnya, 

namun sebagian lagi belum demikian. 

AG sering diketahui berperilaku kooperatif dalam kegiatan kerja 

bakti dan menghidangkan makanan di ruang makan. Selain AG, begitu pula 

IS, MER, MZA, RPT, dan RK juga menunjukkan perilaku demikian dalam 

hal yang sama. IS kerap kali memberikan bantuan kepada anak asuh atau 

pembina dan pendamping anak asuh. IS dan DD terlibat dalam usaha cuci 

motor serta berjualan makanan ringan serta minuman segar yang dibuka di 

area LKSA bagian depan. IS dan DD saling berbagi tugas terkait usaha yang 

mereka jalankan tersebut dengan beberapa anak asuh lainnya. Biasanya, IS 

bertugas pada bagian produksi, subjek ini bekerja membuat gorengan, mulai 

dari menyiapkan bahan, membuat adonan, dan menggorengnya. Berbeda 

dengan tugas IS tersebut, DD bertanggungjawab di bagian penyajian dan 
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pelayanan pembelian. Selain kerjasama yang ditunjukkan pada usaha 

tersebut, kerjasama juga diketahui pada usaha cuci motor yang mereka 

jalankan. AG, DD, dan IS termasuk sebagai tenaga yang mencuci motor. 

Ketiga subjek tersebut dan beberapa anak asuh lainnya saling bergantian 

bekerja mencuci motor. Mereka saling bergantian sesuai jadal yang telah 

mereka tetapkan bersama. Saat salah seorang anak asuh berhalangan 

bertugas di suatu hari, IS bersedia untuk bertukar jadwal. Menurut IS, hal 

tersebut mereka lakukan agar pelayanan jasa cuci motor tetap buka dan 

tidak mengecewakan pelanggan. 

Pada bidang yang berbeda, DD, RPT, dan RK menjalin kerja sama 

dalam kegiatan berkebun. Ketiganya memiliki ketertarikan pada bidang 

perkebunan. Ketiga subjek tersebut cukup sering terlihat bersama ketika 

merawat tanaman dan sayuran yang terdapat di taman dan kebun milik 

LKSA. RPT dan RK saling bekerjasama membersihakan rumput yang 

tumbuh di ladang mereka. Mereka juga diketahui saling bekerjasama 

mengangkut tanah ke taman dengan menggunakan gerobak sorong. DD 

bersama kedua subjek tersebut bersama-sama menanam benih sayuran. Saat 

tiba waktu panen sayuran, mereka bertiga bersama beberapa anak asuh 

lainnya memanen sayuran tersebut. IS selain terlibat dalam proses panen, 

subjek ini juga berperan membagi hasil panen sayurannya. Sebagian hasil 

panen dia bagi untuk dapat dikonsumsi sendiri bersama anak asuh lainnya, 

sedangkan sebagian lagi dijual. 

MZA sebagai salah satu subjek yang tidak sedang mengikuti 

pendidikan formal, sering membantu anak asuh lainnya yang menjalani 
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pendidikan formal dengan menyeterikakan baju segaram mereka. Tindakan 

tersebut bukan atas perintah pembina ataupun pendamping anak asuh, 

melainkan atas inisiatif MZA sendiri untuk membantu. MZA juga sering 

terlibat dalam penyajian makanan untuk anak asuh lainnya. subjek ini kerap 

membantu membawakan menu makanan ke ruang makan bersama, serta 

menyiapkan peralatan makan milik anak asuh lainnya. Suatu ketika, hujan 

turun di LKSA ini. Sebagian anak asuh meminta agar diijinkan untuk 

bermain hujan. Dikarenakan hujan yang turun tidak terlalu lebat dan masih 

jauh dari waktu mereka untuk berangkat sekolah, maka pembina 

mengijinkan hal tersebut. Beberapa subjek penelitian juga ikut bermain 

bersama, antara lain MAP, MZA, RK, dan RPT. Ketika usai bermain, 

seluruh pakaian yang basah anak asuh dicucikan oleh MZA. Hal tersebut 

dilakukan oleh MZA tanpa perintah ataupun paksaan. Meski pencucian 

menggunakan mesin cuci, MZA adalah yang berperan besar pada hal 

tersebut. Selagi MZA mencuci, seluruh anak asuh lainnya bersiap untuk 

segera berangkat ke sekolah. Ketika terdapat anak asuh yang meminta 

bantuan RPT atau RK untuk mencucikan peralatan makannya, kedua subjek 

tersebut cenderung menurut. RK diketahui sering memberikan bantuan 

tenaga dengan senang hati dan senyuman. 

Berbeda dengan beberapa subjek tersebut, BGS merupakan subjek 

yang tidak diketahui berperilaku kooperatif. Sebagai subjek yang 

menyandang tuna grahita, BGS cenderung menutup diri. Pada kegiatan yang 

membutuhkan kerja sama, BGS terlihat pasif dan tidak berinisiatif untuk 

membantu temannya. Lain halnya dengan MAP dan MER. Kedua subjek ini 
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diketahui bekerjasama dengan anak asuh lainnya ketika kerja bakti, namun 

dalam kegiatan lainnya, MAP dan MER jarang terlibat aktif aktif. MAP 

sendiri lebih cenderung pasif ketika melihat anak asuh lainnya berkegiatan 

bersama. 

5.3.2 Akomodasi 

Sesama anak asuh sering diketahui pertentangan, namun beberapa 

pihak, termasuk sesama anak asuh juga melakukan upaya guna mengurangi 

pertentangan tersebut. AG diketahui melerai ketika ada anak asuh yang 

sedang bertengkar. Subjek yang berinisial BGS tidak pernah diketahui 

melakukan upaya untuk mengurangi pertentangan yang terjadi di antara 

teman-temannya. BGS cenderung bersikap acuh terhadap apapun yang 

terjadi pada orang lain. Tindakan acuh tersebut terlihat saat ada anak asuh 

lain yang mengalami pertentangan, BGS tidak menatap, menghampiri, atau 

menunjukkan reaksi lain terkait pertentangan tersebut. BGS cenderung diam 

saja dan melanjutkan aktivitasnya. Hal serupa juga dilakukan oleh BGS saat 

terdapat anak asuh yang usil kepadanya, BGS pernah diketahui dipukul oleh 

anak asuh lainnya hanya karena iseng. Hal tersebut membuat BGS 

menangis, namun BGS sama sekali tidak membalas perlakuan tersebut. 

Hampir sama dengan BGS, DD juga cenderung diam saat ada pertentangan 

pada anak asuh lain. Tindakan yang ditunjukkan oleh DD yakni dengan 

memilih untuk menghindar atau menjauh ketika ada anak asuh lain yang 

mengalami pertentangan.  

Ketika MAP bertentangan dengan anak asuh lainnya, MAP 

menunjukkan akomodasi ketika lawanya adalah anak asuh yang berusia 
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lebih tua atau dianggap lebih berkuasa darinya, namun ketika lawannya 

merupakan anak asuh yang usianya lebih belia atau dianggap memiliki 

kekuatan fisik yang lebih lemah darinya, maka MAP tidak menunjukkan 

tindakan akomodasi. Hal tersebut Nampak saat DD memukul MAP, subjek 

ini cenderung untuk menerima saja pukulan tersebut tanpa berani 

membalasnya. Kondisi berbeda ditunjukkan saat MAP berebut mainan 

dengan subjek penelitian yang berusia sejajar dengannya, maka MAP tidak 

menunjukkan tindakan akomodasi. MAP tidak mau mengalah ataupun terus 

memaksa agar apa yang dia inginkan dapat dia peroleh walaupun harus 

diwarnai dengan adu fisik anatara dia dengan anak asuh lainnya. 

Tindakan yang ditunjukkan oleh MER terkait akomodasi hampir 

serupa dengan MAP, hanya saja MER lebih menunjukkan tindakan 

akomodasi walaupun dengan anak asuh lain yang usianya sejajar dengannya 

dibandingkan dengan MAP. MER menghargai kesempatan yang dimiliki 

oleh anak asuh lainnya dalam bermain. Ketika anak asuh lain memintanya 

untuk bermain bergantian atau untuk menunggu terlebih dahulu ketika ingin 

meminjam mainan, MER menerima hal tersebut. MER juga menurut ketika 

dimintai bantuan oleh anak asuh lainnya yang berusia di atasnya. 

MZA merupakan subjek yang paling sering menunjukkan tindakan 

akomodasi dibandingkan dengan subjek penelitian lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan subjek ini bergaul dengan hampir seluruh anak asuh, tanpa 

memandang usia. MZA sebagai tuna diketahui sering bergabung dengan 

anak asuh lainnya, walau yang dilakukannya lebih banyak diam dan melihat. 

Subjek ini menunjukkan lebih banyak sikap mengalah ketika ada anak asuh 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
106 

 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK… ADE RIZKIA RAHAYU 

lain yang berusia lebih muda dari pada dirinya, meminjam mainan. Saat 

anak asuh lainnya berebutan seragam sekolah yang telah disetrika, MZA 

dengan senang hati tanpa dimintai bantuan terlebih dahulu, dia bersedia 

menyeterikakan baju seragam lainnya yang belum disetrika. MZA juga 

sering melibatkan dirinya untuk melerai ketika ada subjek penelitian lain 

yang mengalami pertentangan. Keterbatasan yang dimiliki MZA sebagai 

tuna rungu sekaligus tuna wicara, upaya meredam emosi anak asuh lain 

yang bertengkar ditunjukkan dengan mengelus dada atau pundak temannya 

tersebut yang sedang bertengkar. 

RPT dan RK juga menunjukkan perilaku akomodasi dengan melerai 

anak asuh lain yang bertengkar, asalkan yang terlibat dalam pertentangan 

tersebut adalah mereka yang berusia sejajar dengan mereka berdua. Kedua 

subjek tersebut juga memahami arti memanfaatkan fasilitas secara bersama-

sama. Mereka bersedia menunggu, ketika ingin menggunakan sepeda. 

Keduanya tidak memaksakan kehendaknya untuk terlebih dahulu atau 

menggunakan sepeda lebih lama dibandingkan dengan anak asuh lainnya.  

5.3.3 Asimilasi 

Tindakan asimilasi dilakukan oleh sebagian besar subjek penelitian, 

salah satunya terkait penguasaan bahasa. Subjek penelitian memiliki daerah 

asal yang berbeda-beda, namun sebagian besar mereka berasal dari Kota 

Surabaya. Guna mampu berkomunikasi dengan baik dalam suasana 

nonformal, bahasa yang digunakan oleh subjek penelitian adalah bahasa 

Jawa. Meski komunikasi didominasi dengan menggunakan bahasa jawa, 

namun seluruh subjek penelitian dibekali dengan kemampuan menggunakan 
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bahasa Indonesia. Hanya BGS saja yang tidak pernah diketahui 

menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. BGS selalu menggunakan 

bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan siapapun. Asimilasi 

dilakukan pula oleh subjek penelitian lainnya ketika berkomunikasi dengan 

BGS, yang mana subjek penelitian lainnya menggunakan bahasa Indonesia 

untuk berkomunikasi. Meskipun subjek penelitian lain telah menggunakan 

bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan BGS, interaksi yang terjalin 

masih sangat jarang terjadi. BGS tidak diketahui berasimilasi dengan anak 

asuh lainnya, dan cenderung menarik diri dari teman-teman yang ada di 

sekitarnya. 

MZA sebagai satu-satunya subjek yang menyandang tuna rungu 

selalu menggunakan bahasa isyarat guna menyampaikan pesan kepada 

orang lain. MZA melakukan tindakan asimilasi dalam bentuk menuliskan 

pesannya. Hal ini dilakukan agar individu lain yang tidak memahami bahasa 

isyaratnya, mampu memahami maksudnya. Subjek penelitian lainnya yang 

ingin berkomunikasi dengan MZA pun juga melakukan hal yang sama, 

yakni menuliskan pesannya agar MZA memahaminya. Beberapa kata 

sederhana dikomunikasikan oleh subjek penelitian lain kepada MZA 

menggunakan bahasa isyarat. Kata-kata yang dituliskan oleh MZA, ditulis 

dalam bahasa Indonesia. 

Asimilasi juga ditunjukkan ketika BGS memiliki makanan yang 

dibelinya dari sekolah, dia tidak enggan membagi makanan tersebut dengan 

anak asuh lainnya. Tindakan ini juga diketahui dilakukan oleh subjek 

penelitian lainnya, antara lain IS, MAP, MER, RPT, dan RK. Sedikit 
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berbeda dengan BGS, meski MAP bersedia membagi makanannya dengan 

anak asuh lainnya, dia selalu menekankan agar tidak mengambil terlalu 

banyak dan memarahi ketika dirasa anak asuh lain menurutnya mengambil 

terlalu banyak. RPT dan RK tidak enggan membagi uang sakunya kepada 

anak asuh lainnya ketika mereka merasa bahwa uang sakunya lebih dari 

cukup. 

Tabel 5.8 Pola Interaksi Asosiatif Subjek Penelitian 

No Subjek 
Penelitian 

Pola Interaksi Asosiatif 
Kooperatif Akomodasi Asimilasi 

1 AG 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
menyajikan 
makanan untuk 
anak asuh, usaha 
cuci motor, dan 
membersihkan 
kamar. 

Akomodasi 
dengan melerai 
pertengkaran 
antara anak asuh. 

Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat 

2 BGS 

- Tidak membalas 
saat anak asuh 
lain memukulnya 

Asimilasi 
dalam membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

3 DD 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
membersihkan 
kamar, usaha cuci 
motor, dan usaha 
menjual jajanan 
dan minuman. 

- Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat 

4 IS 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
membersihkan 
kamar, usaha cuci 
motor, menyajikan 
makanan untuk 
anak asuh, dan 
usaha menjual 
makanan dan 
minuman. 

Akomodasi 
dengan melerai 
pertengkaran 
antara anak asuh. 

Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

5 MAP - Tidak membalas 
saat DD 

Asimilasi 
dalam 
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No Subjek 
Penelitian 

Pola Interaksi Asosiatif 
Kooperatif Akomodasi Asimilasi 

memukul, penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

6 MER 

Kerjasama dalam 
kerja bakti dan 
membersihkan 
kamar. 

 Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

7 MZA 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
membersihkan 
kamar, membantu 
mencuci baju, dan 
menyeterika 
pakaian. 

Akomodasi 
dengan melerai 
pertengkaran 
antara anak asuh, 
meminjamkan 
mainan. 

Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain 
(dengan syarat 
hanya 
mengambil 
sedikit). 

8 RPT 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
menyajikan 
makanan untuk 
anak asuh, dan 
membersihkan 
kamar. 

Akomodasi 
dengan melerai 
pertengkaran 
antara anak asuh. 

Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

9 RK 

Kerjasama dalam 
kerja bakti, 
menyajikan 
makanan untuk 
anak asuh, dan 
membersihkan 
kamar. 

Akomodasi 
dengan melerai 
pertengkaran 
antara anak asuh. 

Asimilasi 
dalam 
penggunaan 
bahasa isyarat, 
membagi 
makanan yang 
dimiliki dengan 
anak asuh lain. 

 

5.4 Pola Interaksi Disosiatif 
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5.4.1 Persaingan 

Sebagian besar subjek penelitian saling bersaing untuk menunjukkan 

siapa yang lebih kuat. Subjek penelitian yang lebih kuat, maka dia akan 

dipatuhi oleh subjek lain yang lebih lemah. MAP diketahui pernah berebut 

mainan dengan MZA dan anak asuh lainnya. Dikarenakan MAP lebih kuat 

bersaing, maka anak asuh tersebut akhirnya merelakan mainan tersebut 

digunakan oleh MAP. Situasi berubah ketia AG merebut mainan tersebut 

dari MAP. AG dirasa memiliki fisik yang lebih kuat dari MAP, sehingga 

MAP akhirnya merelakan mainan tersebut digunakan oleh AG. MAP juga 

diketahui pernah bersaing dengan MER ketika hendak menggunakan sarung 

untuk melaksanakan sholat jamaah. AG juga pernah diketahui berebut 

dengan anak asuh lainnya ketika hendak menggunakan piring ketika makan. 

Berbeda dengan subjek tersebut di atas, beberapa subjek lain tidak 

pernah diketahui bersaing dengan anak asuh lainnya, antara lain BGS, DD, 

IS, RPT, dan RK. Selama observasi, keenam subjek tersebut cenderung 

mengalah dan menghindari konflik. 

5.4.2 Kontraversi 

Beberapa subjek penelitian mengucilkan MAP dengan alasan sering 

mengalami perbedaan pendapat. MAP juga dianggap sering mengganggu. 

Beberapa subjek yang mengucilkan MAP antara lain AG, DD, MER, RPT, 

dan RK. Mereka lebih senderung memilih mengurangi berinteraksi atau 

berada di dekat MAP. Ketika MAP menghampiri RPT dan RK yang sedang 

bermain bersama beberapa anak asuh lainnya, mereka memilih untuk 

bermain di tempat lain. Hal yang serupa juga diketahui saat mereka bermain 
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bola bersama, RPT dan RK tidak mau menjadi tim MAP, begitu pula 

dengan beberapa anak asuh lainnya, sehingga seringkali MAP menjadi 

penjaga gawang. MAP sendiri pernah menghasut BGS agar tidak berada di 

dekat MER. IS tidak menolak secara langsung ketika harus bekerjasama 

dengan MAP, hanya saja IS pernah bercerita bahwa dirinya sedikit enggan 

apabila bekerjasama dengan MAP. Kontravensi lain yang dilakukan oleh 

MAP adalah protes yang ia lakukan kepada kepala UPTD Kampung Anak 

Negeri agar diijinkan untuk pulang. MAP sering kali meminta agar 

dipulangkan, namun ketika dipulangkan, orang tuanya akan mengantarkan 

MAP kembali ke LKSA ini. 

MZA tidak menunjukkan keengganan ketika dimintai bantuan atau 

ada orang lain yang mendekatinya, termasuk apabila MAP meminta bantuan 

kepadanya. BGS menunjukkan tindakan kontraversi melalui pilihannya 

untuk menyendiri dan bergaul dengan anak kecil dibandingkan dengan 

sesama anak asuh. BGS selalu terlihat enggan untuk berinteraksi dengan 

teman-temannya sesama anak asuh.  

5.4.3 Pertentangan 

Tindakan pertentangan yang diketahui pada subjek penelitian yaitu 

pada kesehariannya AG yang cukup sering diketahui mengganggu MZA. 

AG awalnya iseng menggoda MZA, namun keisengan tersebut sering kali 

berakhir dengan adu fisik yang benar-benar dilatarbelakangi oleh emosi 

keduanya. Adu fisik yang terjadi di antara keduanya sering kali berlangsung 

cukup lama. Terkait AG, pertentangan juga muncul ketika beberapa anak 

asuh lainnya bergurau saat pelaksanaan sholat berjamaah dan AG menegur 
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mereka dengan kata-kata yang kasar dan keras. Beberapa anak asuh lainnya 

ada yang menurut, namun ada pula yang terpicu emosinya untuk bertengkar 

dengan AG. 

BGS tidak pernah diketahui bertentangan dengan anak asuh lainnya. 

BGS hanya bersikap diam dan cenderung menyendiri. Sedangkan DD 

pernah diketahui memukul MAP. Menurut pengakuan MAP, hal tersebut 

terjadi karena MAP menolak ketika disuruh oleh DD melakukan sesuatu. IS 

juga merupakan subjek penelitian yang tidak menunjukkan tindakan 

pertentangan. Meski IS juga bersikap diam seperti BGS, namun subjek ini 

tidak memiliki kecenderungan untuk menyendiri. IS cukup sering 

bergabung dengan anak asuh lainnya yang beraktivitas bersama, namun 

subjek ini cenderung untuk diam saja dan mendengarkan. 

MER juga diketahui pernah bertentangan saat MAP berpendapat 

bahwa baju yang dipakai oleh MER adalah miliknya, namun MER 

mengelak hal tersebut. MER menjelaskan bahwa baju yang dikenakannya 

adalah milik RPT. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut, keduanya 

sering terlibat adu mulut bahkan hingga adu fisik. Hal tersebut juga terjadi 

saat tanpa alasan tertentu MER memandang MAP, hal itu menyebabkan 

MAP tersinggung, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara keduanya.  

MAP juga sempat bertentangan dengan beberapa anak asuh lainnya karena 

menolak untuk belajar. Diajak dengan baik-baik oleh anak asuh lainnya, 

MAP menolak. Hingga beberapa anak asuh memaksanya agar mau belajar. 

Bukannya kesediaan yang akhirnya muncul, namun MAP menjadi emosi 

hingga terjadi pertengkaran antara MAP dengan anak asuh lainnya. 
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Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, MAP sering terlibat konflik 

dengan beberapa subjek lainnya, antara lain AG, MZA, dan DD, serta 

beberapa anak asuh lainnya. Berbeda dengan MAP yang sering berkonflik 

dengan beberapa anak asuh, MER hanya diketahui berkonflik dengan MAP 

saja, sedangkan tidak pernah diketahui MER berkonflik dengan anak asuh 

lainnya. 

Tabel 5.9 Pola Interaksi Disosiatif Subjek Penelitian 

No. Subjek 
Penelitian 

Pola Interaksi Disosiatif 
Persaingan Kontraversi Pertentangan 

1 

AG 

Beradu fisik 
dengan MAP 
dan MZA 

Mengucilkan 
MAP 

Menegur tindakan 
anak asuh lain 
dengan teguran 
keras dan 
menyulut emosi 

2 BGS - Enggan bergaul  - 

3 

DD 

- Mengucilkan 
dan memandang 
sinis terhadap 
MAP 

Memukul MAP 

4 IS - Enggan bergaul 
dengan MAP 

- 

5 

MAP 

Beradu fisik 
dengan AG 

Mengucilkan 
MER, protes 
untuk 
dipulangkan. 

Adu pendapat saat 
berebut pakaian 
dengan MER, 
bertengkar dengan 
DD 

6 
MER 

- Mengucilkan 
MAP 

Adu pendapat saat 
berebut pakaian 
dengan MAP 

7 MZA Beradu fisik 
dengan AG 

- Bertengkar dengan 
AG 

8 RPT - Mengucilkan 
MAP 

- 

9 RK - - - 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 Identifikasi Karakteristik Subjek Penelitian 

6.1.1 Identifikasi Usia Subjek Penelitian  

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, seluruh subjek 

penelitian berusia di bawah 18 tahun. Usia 18 tahun adalah batasan manusia 

digolongkan sebagai anak, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

Anak pada usia 9-13 tahun mulai memiliki lingkungan sosial yang 

lebih luas di luar keluarga. Teman sebaya berperan besar terhadap dirinya, 

terutama teman yang sering berada di sekitar anak, baik itu di sekolah 

maupun di lingkungan bermainnya. Anak mulai mampu menjalin kerjasama 

dan memahami bahwa orang lain juga memiliki kepentingan. Anak dapat 

menentukan kegiatan dan teman mana yang menurutnya nyaman. 

Kekecewaan akan muncul pada diri ank ketika dia tidak diterima untuk 

bergabung dengan kelompok yang dia anggap sesuai dengan dirinya (Monks 

dkk, 2004). Anak telah menunjukkan proses asosiatif dalam bentuk 

kerjasama dan akomodasi di periode usia 9-13 atau late childhood. 

Begitupula interaksi yang bersifat disosiatif nampak pula dalam persaingan, 

kontravensi, dan pertentangan. Sebagian besar interaksi sosial yang 

ditunjukkan adalah pola asosiatif pada jenis tindakan kerjasama (Pradana, 

2009). 

6.1.2 Identifikasi Lama Pengasuhan 
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Data menunjukkan bahwa subjek penelitian yang paling baru tinggal 

di UPTD Kampung Anak Negeri adalah MAP dan RPT dengan lama 

pengasuhan sembilan bulan, sedangkan subjek penelitian yang telah paling 

lama menjalani pengasuhan yakni DD, yaitu enam tahun. 

Tidak terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara anak asuh yang 

telah lama menjalani pengasuhan dengan anak asuh yang lebih sebentar 

menjalani pengasuhan di UPTD Kampung Anak Negeri. Hal tersebut 

dikarenakan subjek penelitian yang paling sebentar mengikuti pengasuhan 

adalah yang telah menjalani selama sembilan bulan. Waktu tersebut dirasa 

telah cukup bagi anak untuk mengenal dengan individu lain yang berada di 

sekitarnya, sehingga tidak terjadi pola interaksi yang berbeda antara anak 

asuh yang masih cenderung lebih sebentar menjalani pengasuhan, 

dibandingkan dengan yang telah lebih lama menjalani pengasuhan. 

6.1.3 Identifikasi Status Keberadaan Orang Tua 

Data terkait status keberadaan orang tua subjek penelitian 

menunjukkan bahwa sebagaian besar diketahui keberadaannya, meskipun 

ada yang diketahui bahwa ibunya telah meninggal, atau bahkan kedua orang 

tuanya telah meninggal, dan ada pula yang diketahu bahwa kedua orang 

tuanya masih hidup. Beberapa subjek penelitian yang lain tidak diketahui 

keberadaan orang tuanya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah kedua 

orang tua subjek, atau salah satu orang tuanya masih hidup, atau bahkan 

telah meninggal dunia. Terdapat seorang subjek yang diketahui hanya status 

keberadaan ibunya saja, sedangkan keberadaan ayahnya tidak diketahui. 
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Di antara keharmonisan keluarga dengan interaksi sosial pada remaja 

memiliki hubungan yang signifikan. Remaja yang tumbuh dan berkembang 

di dalam keluarga yang harmonis mempunyai kualitas interaksi sosial yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam kondisi 

keluarga yang kurang harmonis (Yunistiati, dkk., 2014). 

Rutter (1998) menjelaskan bahwa karakteristik keluarga berhubungan 

dengan perkembangan anak dalam berperilaku sosial, misalnya anak yang 

berasal dari keluarga besar dan broken home memiliki kecenderungan untuk 

berperilaku antisosial. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar bila 

dibandingkan dengan temuan peneliti di lapangan. Diketahui bahwa seluruh 

subjek penelitan dan anak asuh lainnya saling mengetahui status keberadaan 

orang tua satu sama lain, namun hal tersebut tidak mennampakan perbedaan 

cara subjek penelitian untuk berinteraksi. Misalnya RPT yang status 

keberadaan ayahnya tidak diketahui, subjek ini mampu berinteraksi dengan 

baik dan menunjukkan pola interaksi asosiatif, begitu pula dengan IS yang 

kedua orang tuanya diketahui telah bercerai. 

Ketidaksesuaian antara pendapat tersebut dengan temuan di lapangan 

dikarenakan seluruh subjek penelitian dan anak asuh lainnya saling tidak 

mempermasalahkan status keberadaan orang tua dari masing-masing subjek 

penelitian. Subjek saling memahami kondisi masing-masing yang sama-

sama memiliki kekurangan, sehingga latar belakang keberadaan orang tua 

tidak menjadi alasan bagi subjek penelitian untuk membedakan perlakuan 

mereka terhadap anak asuh lainnya. 

6.1.4 Identifikasi Latar Belakang Pengasuhan 
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Berdasarkan data yang dikumpulkan, subjek penelitian memiliki latar 

belakang yang berbeda beda. Latar belakang pengasuhan subjek terdiri dari 

anak jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. Sebagian besar subjek 

memiliki latar belakang pengasuhan sebagai anak terlantar sebanyak empat 

orang subjek, yang kemudian disusul dengan subjek dengan latar belakang 

sebagai anak terlantar sekaligus anak jalanan berjumlah tiga orang. 

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, tidak ada perlakuan yang 

berbeda yang terkait dengan latar belakang pengasuhan masing-masing 

subjek penelitian. Seluruh anak asuh termasuk subjek penelitian saling 

mengetahui latar belakang pengasuhan dari masing-masing anak. Perbedaan 

interaksi di antara subjek penelitian terlihat pada MAP yang merupakan 

satu-satunya subjek penelitian dengan latar belakang pengasuhan sebagai 

anak terlantar. Peneliti mendapati bahwa subjek ini sering terlibat 

perkelahian dan dikucilkan oleh sebagian anak asuh lainnya. Menurut 

analisis peneliti, tidak adanya perbedaan perlakuan ini dikarenakan seluruh 

anak asuh telah memiliki persamaan rasa, yang mana mereka saling 

mengerti kondisi masing-masing, sehingga masing-masing subjek saling 

tidak mempermasalahkan terhadap latar belakang pengasuhan dari masing-

masing anak. Namun untuk interaksi yang terjadi dengan MAP yang 

cenderung negatif tersebut dikarenakan label sebagai anak nakal telah 

melekat pada subjek tersebut, sehingga anak asuh lainnya selalu 

menganggap bahwa MAP akan bertindak negatif dalam berbagai hal. MAP 

sendiri tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki image tersebut, oleh 

karena itu MAP cenderung memiliki pola interaksi yang bersifat disosiatif. 
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6.1.5 Identifikasi Hambatan Komunikasi 

Terdapat seorang subjek penelitian yang menyandang tuna rungu 

yang sekaligus tuna wicara, bagitu pula terdapat seorang lagi yang 

menyandang tuna grahita. Subjek penelitian lainnya diketahui dalam kondisi 

fisik dan mental yang normal. MZA sebagai subjek penelitian yang 

menyandang tuna rungu melakukan komunikasi dengan anak asuh lainnya 

dengan menggunakan bahasa isyarat dan tulisan dalam bahasa Indonesia. 

MZA sering kali diketahui menemui kesulitan untuk berkomunikasi 

dengan anak asuh atau orang lain yang ada di sekitarnya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadjaah (2005) yang merumuskan 

bahwa gangguan pendengaran yang dimiliki oleh anak tuna rungu 

menghambat mereka untuk melakukan interaksi sosial dengan orang di 

sekitarnya. Namun, sebagai penyandang tuna rungu, MZA tetaplah 

merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya juga membutuhkan 

bersosialisasi dengan masyarakat umum. Hanya saja, anak tuna rungu 

memiliki hambatan dalam penguasaaan bahasa dan ketidakmampuan 

mendengar, mengakibatkannya terbatas untuk menjalin komunikasi dengan 

masyarakat umum. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan sosialnya. Lingkungan sekitar yang kurang memberikannya 

kesempatan dan penghargaan akan menjadikan kondisi sosial anak tuna 

rungu semakin parah. Hal tersebut dapat membuat anak tunarungu semakin 

menarik diri dari lingkungan luar dan enggan untuk berinteraksi (Sunardi 

dan Sunaryo, 2007). 
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Menurut Burhan (2007), syarat terjadinya interaksi sosial adalah 

adanya kontak sosial dan komunikasi. Syarat tersebut berlaku pada seluruh 

interaksi sosial, termasuk interaksi sosial dengan anak tuna rungu. Kontak 

sosial dengan anak tuna rungu dapat dikatakan sulit dicapai, dikarenakan 

pemahaman orang lain masih cenderung lemah terkait bahasa isyarat anak 

tuna rungu, selain itu anak tuna rungu juga sering mengalami kesulitan 

untuk menafsirkan bahasa lisan, tulisan, ataupun isyarat tubuh yang 

digunakan oleh orang awam dalam berkomunikasi dengan tuna rungu 

(Sunardi dan Sunaryo, 2007). 

Selanjutnya subjek penelitian penyandang tuna grahita diketahui 

memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungannya. Anak tuna 

grahita pada dasarnya tetap membutuhkan kebersamaan dengan orang lain, 

namun mereka memiliki kecenderungan untuk menarik diri dalam 

melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Hambatan 

komunikasi yang dia miliki mengakibatkan dia cenderung menyendiri serta 

memiliki sifat egosentris (Pramusinta, 2002). Sebagaimana BGS, subjek ini 

lebih memilih menghabiskan waktunya dengan menggambar, menulis, atau 

membaca buku di perpustakaan, dibandingkan mengisi waktu luangnya 

dengan bermain bersama anak asuh lainnya. 

6.1.6 Identifikasi Tipe Kepribadian 

Setengah subjek penelitian memiliki tipe kepribadian ekstrovert atau 

terbuka, dan setengah yang lain memiliki tipe kepribadian introvert atau 

tertutup. Tipe kepribadian subjek penelitian tersebut diperoleh dari 

keterbukaan subjek penelitian dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 
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oleh peneliti pada saat wawancara mendalam dengan peneliti serta dari hasil 

observasi terhadap tindakan subjek penelitian. 

Individu dengan kepribadian ekstrovert memiliki kecenderungan untuk 

menampakkan emosinya, sensitif, terbuka, asertif, mudah dipengaruhi, 

mudah beradaptasi, serta fokus terhadap orang lain dan dunia luar. 

Sedangkan individu dengan tipe kepribadian ekstrovert cenderung tertutup, 

pemalu, tenang, memendam perasaan, dan hanya berfokus kepada diri 

sendiri (Schultz & Schultz, 2009). Introvert memiliki kecenderungan untuk 

menarik diri dari kontak sosial dengan lingkungannya. Minat dan perhatian 

seorang introvert lebih terfokus pada pikiran dan pengalaman dirinya 

sendiri. Individu tipe ini mebih memilih tidak terlibat dengan dunia luar, 

tidak menyukai berada di tengah banyak orang, dan lebih merasa kesepian 

jika dia dikelilingi oleh banyak orang. Hal yang bertolak belakang dengan 

kondisi introvert tersebut dimiliki oleh individu yang memiliki tipe 

kepribadian ekstrovert (Feist & Feist, 2012). 

 

6.2 Identifikasi Pola Interaksi Asosiatif dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

6.2.1 Identifikasi Tindakan Kooperatif dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindakan kooperatif atau 

kerja sama yang di lakukan di antara subjek penelitian yaitu dalam 

pelaksanaan kerja bakti, menjaga kebersihan kamar, memberikan bantuan 

kepada teman asuh, dan sebagainya. Tindakan kooperatif ini merupakan 
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salah satu jenis dari pola interaksi sosial asosiatif, yang mana interaksi ini 

bersifat positif terhadap lingkungan sosial di sekitar individu. Melalui 

tindakan kooperatif, subjek penelitian mampu belajar lebih dalam terkait 

perannya sebagai makhluk sosial yang saling memberikan bantuan. 

Sebagai makhluk sosial, tindakan kooperatif tidak dapat dikesampingkan 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan terhadap diri sendiri maupun orang 

lain yang mana tidak memungkinkan individu untuk hidup sendiri. 

Menurut Asria (2013), mengajarkan anak untuk bekerjasama dapat 

meningkatkan interaksi sosial anak. Berdasarkan temuan peneliti di 

lapangan, subjek penelitian yang mampu bekerjasama lebih memiliki 

mudah diterima bergaul dengan anak asuh lainnya ataupun dengan 

pembina, pendamping, serta staf lainnya. Subjek yang memiliki 

kemampuan untuk bekerjasama sering dilibatkan dalam berbagai hal, 

sehingga subjek tersebut memiliki hubungan sosial yang lebih luas dan 

berkualitas. 

Tindakan kooperatif merupakan salah satu contoh dari perilaku 

prososial yang dapat bermanfaat besar dalam interaksi sosial remaja. 

Melalui kerja sama, hubungan sosial remaja dapat meningkat, selain itu 

keberadaan perilaku prososial dapat digunakan untuk mengantisipasi 

perilaku antisosial (Einsberg, 2006). Subjek penelitian yang memberikan 

bantuan terhadap anak asuh lain diketahui juga memperoleh bantuan dari 

anak asuh lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya timbal balik dari 

tindakan kooperatif yang dilakukan oleh subjek penelitian dengan reaksi 

anak asuh lain terhadap tindakan tersebut. 
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Kesehatan sosial manurut Notoadmodjo (2012) mampu terwujud 

apabila individu dapat menjalin interaksi yang baik dengan individu lain 

tanpa memperhatikan latar belakang orang lain atau kelompok tersebut. 

Tindakan kooperatif merupakan wujud dari terciptanya pola interaksi sosial 

yang baik. Semakin terciptanya pola interaksi sosial yang baik, maka 

semakin baik pula kondisi kesehatan sosial individu yang terlibat dalam 

mewujudkan pola interaksi sosial tersebut. Disebutkan di atas, bahwa 

tindakan kooperatif mampu memicu individu lain untuk bertindak serupa, 

sehingga individu terhindar dari perilaku antisosial yang cenderung 

menciptakan pola interaksi disosiatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tindakan kooperatif mendukung terbentuknya pola interaksi sosial 

asosiatif yang berperan dalam menciptakan kondisi kesehatan sosial yang 

optimal. 

6.2.2 Identifikasi Tindakan Akomodasi dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

Hasil penelitian terkait tindakan akomodasi diketahui dengan upaya 

yang dilakukan oleh subjek penelitian untuk meredam emosi temannya 

dengan cara memberikan nasehat, melerai anak asuh yang berkelahi, 

menahan amarah dengan tidak membalas perbuatan yang dilakukan oleh 

anak asuh lain, serta memberikan usapan di dada atau pundak temannya 

yang sedang marah. Meski sebagian besar subjek penelitian menunjukkan 

tindakan akomodasi, namun terdapat subjek yang cenderung acuh dan tidak 

melakukan upaya untuk mengurangi terjadinya pertentangan, baik yang 
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kemungkinan melibatkan dirinya sendiri, maupun yang terjadi pada orang 

lain. 

Tindakan akomodasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk 

mengurangi pertentangan. Melalui akomodasi, individu dapat terhindar dari 

konflik ataupun pertentangan yang lebih besar. Tindakan yag ditunjukkan 

oleh MAP yang diam saat dipukul oleh DD merupakan upaya MAP agar 

terhindar dari amarah DD yang kemungkinan bisa lebih besar saat subjek 

tersebut melawannya. Sikap MZ yang cenderung mengalah saat ada anak 

asuh yang ingin meminjam mainannya mampu mengurangi kemungkinan 

terjadinya pertentangan di antara anak asuh. Ketika MZA meminjamkan 

mainan tersebut, maka subjek ini menerima ucapan terima kasih. Ketika 

MAP bertengkar dengan salah satu anak asuh, RK berusaha untuk melerai 

mereka. Beberapa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tindakan 

akomodasi dapat menciptakan pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif. 

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tindakan akomodasi yang 

dilakukan oleh subjek penelitian, baik dengan mengalah atau dengan 

melerai pertengkaran yang terjadi di antara anak asuh dapat meredam emosi 

yang muncul. Ketika emosi dapat kembali diredam, maka akan muncul 

kondisi yang lebih baik. Interaksi yang semula bersifat disosiatif dapat 

diperbaiki menuju arah asosiatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan 

akomodasi mampu mendukung terciptakan kondisi kesehatan sosial anak 

asuh. 

6.2.3 Identifikasi Tindakan Asimilasi dalam Konteks Kesehatan Sosial 
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Penggunaan bahasa merupakan tindakan asimilasi yang paling 

menonjol dilakukan oleh sebagian besar subjek penelitian. Keberadaan 

MZA sebagai satu-satunya subjek penelitian sekaligus satu-satunya anak 

asuh yang menyandang tuna rungu, menjadikan sunjek penelitian dan anak 

asuh lainnya belajar menggunakan bahasa isyarat secara otodidak agar dapat 

berkomunikasi dengan MZA. 

Lingkungan sekitar yang kurang memberikannya kesempatan dan 

penghargaan bagi penyandang tuna rungu akan menjadikan kondisi sosial 

anak tuna rungu semakin parah. Hal tersebut dapat membuat anak tunarungu 

semakin menarik diri dari lingkungan luar dan enggan untuk berinteraksi 

(Sunardi dan Sunaryo, 2007). Oleh karena itu, tindakan asimilasi terkait 

penggunaan bahasa isyarat dilakukan guna MZA dapat lebih mudah 

berinteraksi dengan anak asuh lainnya. Ketika subjek penelitian lainnya 

tetap menggunakan bahasa lisan, MZA tidak mampu memahami maksud 

dari pesan tersebut dengan mudah, tetapi ketika menggunakan bahasa 

isyarat yang mampu dilakukan dengan baik, maka komunikasi dan kontak 

sosial dengan MZA dapat berjalan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa asimilasi mampu mendukung 

terciptanya interaksi sosial yang baik atau bersifat asosiatif. Saat tidak 

dilakukan asimilasi, hal yang mungkin timbul adalah pertentangan yang 

terus terjadi antara MZA dan anak asuh lainnya yang sama-sama tidak 

mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa asimilasi mampu mendukung terciptanya kondisi 

kesehatan sosial di antara anak asuh. Interaksi sosial asosiatif mampu 
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tercipta dengan adanya tindakan akomodasi, yang selanjutnya interaksi 

sosial asosiatif mendukung terwujudnya kondisi kesehatan sosial yang 

optimal. 

6.3 Identifikasi Pola Interaksi Disosiatif dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

6.3.1 Identifikasi Tindakan Persaingan dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

Tindakan persaingan yang dilakukan oleh subjek penelitian 

cenderung untuk menunjukkan siapakah anak asuh yang lebih kuat. Ketika 

subjek diakui lebih kuat oleh anak asuh lainnya, maka terdapat 

kecenderungan untuk lebih dihormati dan dipatuhi. Ketika subjek yang 

dianggap lebih berkuasa menyuruh anak asuh lain untuk mengerjakan 

sesuatu, maka hal tersebut akan dipatuhi oleh anak asuh lain yang dirasa 

lebih lemah. Contoh dari tindakan persaingan yakni saat MAP berebut 

mainan dengan MER. Keduanya saling berebut dan tidak ada yang mau 

mengalah, sebab ketika ada salah satu yang mengalah, mereka akan 

mendapat image bahwa dia lebih lemah dari pada lawannya. 

Persaingan yang terjadi di antara subjek penelitian untuk memperoleh 

kekuasaan menunjukkan pola interaksi yang bersifat disosiatif dan 

cenderung memicu perpercahan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan upaya 

mewujudkan kondisi kesehatan sosial yang optimal seperti pendapat yang 

diungkapkan oleh Soekidjo (2012), sebab interaksi yang ditimbulkan dari 

tindakan persaingan tersebut adalah kondisi perpecahan atau dengan kata 

lain menjadikan interaksi sosial yang terbentuk adalah yang bersifat 
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disosiatif, yang selanjutnya menunjukkan kondisi kesehatan sosial yang 

buruk. 

6.3.2 Identifikasi Tindakan Kontravensi dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa subjek 

penelitian yang masih enggan untuk beraktivitas bersama anak asuh lainnya. 

beberapa memiliki kecenderungan untuk bersifat acuh. Terdapat pula 

tindakan kontravensi dalam bentuk mengucilkan salah satu subjek. Subjek 

yang paling sering dikucilkan yaitu MAP, sedangkan MAP sendiri pernah 

mengucilkan MER. 

Sikap acuh dan mengucilkan tersebut menciptakan kerenggangan di 

antara subjek penelitian serta anak asuh lainnya. ketika renggang, maka 

akan semakin kecil kesempatan terjadinya kontak sosial dan komunikasi di 

antara anak asuh, sehingga interaksi sosial akan semakin lemah. Selain itu, 

tindakan mengucilkan dapat memicu munculnya interaksi sosial yang 

bersifat disosiatif. Selain itu, tindakan mengucilkan merupakan salah satu 

bentuk bullying dari segi sosial. Tindakan bullying dapat berpengaruh pada 

kesehatan mental dan sosial anak, sebab menunjukkan adanya interaksi 

sosial yang buruk (Widiastuti & Rini, 2005). 

Melemahnya interaksi sosial yang ada merupakan salah satu bentuk 

lemahnya kesehatan sosial individu, sebab hal tersebut mengarah kepada 

ketiadaan interaksi sosial yang merupakan salah satu unsur kesehatan sosial. 

Interaksi disosiatif yang terwujud dari tindakan kontravensi dengan cara 

mengucilkan tersebut dapat memupuk rasa benci di dalam diri individu yang 
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dikucilkan. Bagi mereka yang mengucilkan, terpupuk pula rasa benci yang 

terus menerus ditumbuhkan agar tetap bisa mengucilkan individu lainnya. 

Upaya mencari kesalahan akan terus menerus dilakukan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan kontravensi mewujudkan kondisi interaksi 

sosial yang bersifat disosiatif. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif ini 

menggambarkan kondisi kesehatan sosial menjadi buruk. 

6.3.3 Identifikasi Tindakan Pertentangan dalam Konteks Kesehatan 

Sosial 

Tindakan pertentangan yang diketahui lebih cenderung hanya 

ditunjukkan oleh beberapa subjek tertentu saja. AG beberapa kali terlibat 

beradu fisik dengan MAP, MZA, maupun dengan anak asuh lainnya. 

Demikian pula MAP yang juga terlibat pertentangan dengan DD, sehingga 

subjek ini mendapat pukulan dari DD. Beberapa subjek lainnya tidak 

menunjukkan adanya tindakan pertentangan, seperti pada BGS, IS, RPT, 

dan RK. 

Pertentangan yang hingga menimbulkan kekerasan fisik di antara 

anak asuh merupakan salah satu bentuk kekerasan. Sebagaimana menurut 

Widiastuti dan Rini (2005), kekerasan pada anak akan berdampak pada 

kesehatan fisik, mentalm dan bahkan kemudian dapat berlanjut terhadap 

kondisi kesehatan sosial.  Beberapa dampak dari kekerasan pada anak antara 

lain gangguan pertumbuhan, gangguan organ reproduksi, kerusakan 

permanen pada syaraf, gangguan perkembangan, seperti kecerdasan tidak 

mampu berkembang secara optimal, emosional yang tinggi, konsep diri 

yang rendah, agresif, kemampuan bergaul yang rendah, trauma, bahkan 
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kematian (Widiastuti dan Rini, 2005). Bullying adalah wujud dari kondisi 

kesehatan sosial yang tidak sehat, serta memicu terciptanya interaksi sosial 

yang tidak sehat serta budaya kekerasan. Selanjutnya, perilaku bullying 

dapat menghambat pengembangan potensi (Rudi, 2010). 

Pertentangan yang terjadi di antara subjek penelitian ataupun dengan 

anak asuh lainnya menunjukkan pola interaksi disosiatif. Pertentangan 

tersebut memicu kebencian hingga akhirnya yang terlahir adalah tindakan 

fisik seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Subjek yang sering 

melakukan tindakan pertentangan mendapat judgement buruk dari subjek 

atau anak asuh lainnya, sehingga hal tersebut akan mengurangi keinginan 

orang lain untuk menjalin komunikasi dan kontak sosial dengan subjek 

tersebut. Ketika komunikasi dan kontak sosial semakin menurun, maka 

semakin sedikit pula intensitas interaksi sosial yang terbentuk. Selain itu, 

interaksi sosial yang terbentuk dari tindakan pertentangan bersifat disosiatif. 

Pola interaksi sosial disosiatif mengacu kepada perpecahan. Hal 

tersebut akan mengganggu terciptanya kesehatan sosial pada individu yang 

terkait. Kesehatan sosial yang seharusnya terbentuk melalui interaksi sosial 

yang baik, tidak dapat terbentuk karena interaksi sosial yang tercipta di 

dalamnya bersifat disosiatif, yakni terjadi pertentangan di antara individu di 

dalamnya yang mengarah ke perpecahan. Perpecahan yang muncul di antara 

anak asuh tersebut juga menjadikan interaksi sosial semakin menurun atau 

tidak terbentuk. Ketika interaksi sosial lemah atau bahkan tidak terbentuk, 

maka hal tersebut juga menunjukkan terganggunya kondisi kesehatan sosial 

di antara anak asuh. 
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BAB VII 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

4.8 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Subjek penelitian seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan 

usia 9-17 tahun. Seluruh subjek masih tergolong usia anak, di 

mana pada usia tersebut individu mulai mengembangkan 

kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial di 

luar keluarga. Lama pengasuhan berkisar antara sembilan bulan 

hingga enam tahun. Status keberadaan orang tua dan latar 

belakang pengasuhan tidak menjadi alasan bagi subjek penelitian 

untuk memberdakan cara mereka berinteraksi. Hambatan 

komunikasi ditemui terdapat pada salah seornag subjek yang 

menyandang tuna rungu, dan seorang lagi menyandang tuna 

grahita. Tipe kepribadian sebagian besar subjek penelitian adalah 

ekstrovert. 

b. Pola interaksi sosial asosiatif pada anak asuh UPTD Kampung 

Anak Negeri, Kota Surabaya lebih banyak ditunjukkan dari pada 

pola interaksi sosial asosiatif. Pola interaksi tersebut ditunjukkan 

melalui tindakan kooperatif, akomodasi, dan asimilasi oleh anak 

asuh. Tindakan tersebut mewujudkan pola interaksi sosial yang 

baik dan selanjutnya mendukung terciptanya kondisi kesehatan 

sosial yang optimal bagi anak asuh. 
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c. Pola interaki sosial disosiatif anak asuh UPTD Kampung Anak 

Negeri, Kota Surabaya ditunjukkan melalui tindakan persaingan, 

kontravensi, dan pertentangan melemahkan kontak sosial dan 

komunikasi, sehingga interaksi sosial makin menurun serta 

timbul perpecahan. Pola interaksi ini lebih jarang didapati terjadi 

di antara anak asuh, namun tetap saja keberadaan pola interaksi 

disosiatif tersebut menunjukkan terganggunya kondisi kesehatan 

sosial. 

4.9 Saran 

4.6.1 Bagi Dinas Sosial 

Peneliti menyarankan kepada Dinas Sosial Kota Surabaya untuk 

menambahkan tenaga pembina dan pendamping bagi anak asuh di UPTD 

Kampung Anak Negeri yang lebih sesuai dengan bidang dan jenjang 

pendidikan yang pernah ditmpuh, misalnya dengan menambah pembina dan 

pendamping anak asuh yang merupakan lulusan di bidang pendidikan anak 

berkebutuhan khusus, psikologi, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Hal 

ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengasuhan kepada anak asuh, 

terutama pada bidang kesehatan, salah satunya terkait kesehatan sosial. 

4.6.2 Bagi UPTD Kampung Anak Negeri 

UPTD Kampung Anak Negeri sebaiknya memberikan pelatihan 

pengasuhan dan terkait komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus (tuna 

rungu dan tuna grahita) kepada seluruh staf, pembina, dan pendamping anak 

asuh. Anak asuh dirasa juga perlu diberikan pelatihan komunikasi dengan 

anak berkebutuhan khusus. LKSA diharapkan dapat menambah intervensi 
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bersifat kelompok yang membutuhkan kerjasama di antara anak asuh, guna 

meningkatkan interaksi sosial yang bersifat asosiatif antar anak asuh.  

Selain pelatihan komunikasi, disarankan bagi pembina, pendamping 

anak asuh dan staf administrasi mendapatkan pelatihan tentang pengasuhan 

dan perlindungan anak, tahapan perkembangan anak, praktek pengasuhan, 

termasuk menjadi orang tua yang efektif, memberikan disiplin positif, serta 

mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. Pelatihan tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan LKSA sesuai dengan 

standar pelayanan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA. Melalui 

pelayanan yang optimal, diharapkan selanjutnya dapat mendukung 

kesehatan anak asuh, salah satunya pada dimensi kesehatan sosial. 

4.6.3 Bagi Masyarakat 

Tidak ada salahnya masyarakat hendaknya mulai sadar untuk 

menguasai komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus guna mendukung 

kesehatan sosial mereka serta menghilangkan stigma buruk terhadap anak 

berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. 

4.6.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesehatan sosial, mengingat masih sedikitnya penelitian yang mengangkat 

tema sosial dalam konteks kesehatan sosial. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Penjelasan Penelitian bagi Wali Calon Subjek Penelitian  

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI WALI CALON SUBJEK PENELITIAN 

Judul Penelitian: Determinan Kesehatan Sosial berdasarkan Social 
Cognitive Theory pada Anak Asuh UPTD Kampung 
Anak Negeri Kota Surabaya 

Tujuan Umum: menganalisis faktor individu, kondisi lingkungan, dan 
perilaku sosial terkait kesehatan sosial pada anak asuh 
UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. 

Perlakuan yang akan diberikan kepada subjek penelitian: pada proses 
pengambilan data, peneliti melakukan perlakuan berupa 
wawancara mendalam dan observasi. Wawancara 
dilakukan dalam waktu 45 menit dan observasi dilakukan 
selama 10 hari pada jam kerja. 

Manfaat mengikuti penelitian sebagai subjek penelitian: responden yang 
bersedia dilibatkan dalam penelitian ini akan 
mendapatkan sebuah kaos bola. 

Bahaya potensial: dalam proses penelitian ini tidak terdapat bahaya 
potensial yang mungking ditimbulkan. 

Kerahasiaan data: baik identitas maupun hasil jawaban dari subjek 
penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 
digunakan untuk kepentingan penelitian semata. 

Hak Responden untuk Mengundurkan Diri: Keikutsertaan subjek 
penelitian dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tidak 
memaksa, sehingga informan berhak untuk 
mengundurkan diri tanpa ada konsekuensi apapun yang 
merugikan bagi subjek penelitian. 

Kontak Peneliti: Ade Rizkia Rahayu (085854499883).  
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Lampiran 2: Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama/ Jabatan : ……………………………/…………………………. 
Umur : ............ tahun 
Jenis kelamin : L / P (lingkari salah satu) 
Selaku :      informan 

wali informan dari anak asuh yang bernama/ 
berinisial ………………………………………….. 

Telah mendapat keterangan dengan jelas mengenai: 
1. Tujuan penelitian 
2. Perlakuan yang diterapkan kepada subjek penelitian 
3. Manfaat mengikuti penelitian 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Kerahasiaan data 
6. Hak mengundurkan diri. 

Dan saya mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan atas segala sesuatu 
yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Demikian saya sudah jelas 
dengan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Dengan penuh kesadaran 
serta tanpa terpaksa menyatakan bersedia/ tidak bersedia*) berpartisipasi 
dalam penelitian dengan judul “Pola Interaksi Sosial Anak Asuh dalam 
Konteks Kesehatan Sosial (Studi di UPTD Kampung Anak Negeri, Kota 
Surabaya)” mengikuti penelitian ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan 
maupun paksaan dari pihak manapun. 
 
 Surabaya,                         2016 
 
 Peneliti Informan/ Wali Informan 
 
 
(Ade Rizkia Rahayu) ( ) 

Saksi 
 
 

(                                ) 
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Lampiran 3: Panduan Indepth Interview untuk Anak Asuh UPTD 

Kampung Anak Negeri Kota Surabaya 

PANDUAN INDEPTH INTERVIEW UNTUK ANAK ASUH 

UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

 

Nama (inisial) : ………………………………………………………… 

Usia : ………………………………………………………… 

Daftar pertanyaan: 

1. Dibandingkan dengan sebelum berada di sini, Adik lebih sering 

sedih atau senang? 

2. Siapakah orang yang menurut Adik paling baik di sini? 

3. Apa yang Adik contoh dari dia? 

4. Apakah Adik sering bercerita dengan teman, kakak pengasuh, atau 

bapak dan ibu pengelola yang ada di sini? 

5. Apakah teman-teman di sini baik terhadap Adik? 

6. Apakah Adik merasa nyaman tinggal di sini? 
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Lampiran 4: Lembar Observasi Pola Interaksi Sosial 

LEMBAR OBSERVASI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK ASUH 

DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

Tujuan Observasi 

Mengetahui pola interaksi sosial dan kepribadian anak asuh UPTD 

Kampung Anak Negeri, Kota Surabaya. 

Penjelasan singkat 

Pola interaksi sosial yang diamati meliputi interaksi asosiatif dan 

disosiatif. Pola interaksi asosiatif yang diamati yakni tindakan kooperatif, 

akomodasi, dan asimilasi. Pola interaksi disosiatif yang diamati meliputi 

pertentangan, kontravensi, dan persaingan. 

Petunjuk Pelaksanaan Observasi 

1. Observer harus objektif (tidak memihak) 

2. Subjek penelitian yang diamati hendaknya tidak mengetahui jika 

sedang diobservasi. Jika subjek penelitian mengetahui, dihawatirkan 

informan cenderung berperilaku tidak seperti kondisi alamiah. 

3. Observer menuliskan hasil observasinya pada tabel yang telah 

disediakan 

4. Apabila terdapat catatan yang dianggap penting guna mendukung 

kelengkapan data, maka dapat dituliskan pada kolom keterangan. 

5. Observasi tidak ditujukan untuk melihat kecenderungan subjek 

penelitian mana yang bertindak, namun melihat seluruh tindakan 

yang dilakukan oleh seluruh informan berdasarkan jenis tindakan 

yang telah ditentukan.  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
143 

 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK… ADE RIZKIA RAHAYU 

LEMBAR OBSERVASI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK ASUH 

UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

  

Tanggal  : ……………………………………………………………. 

Observasi ke  : ……………………………………………………………. 

 

No. Jenis Tindakan Subjek Penelitian 
AG BGS DD IS MAP MER MZA RPT RK 

1. Kooperatif          

2 Akomodasi          

3 Asimilasi          

4 Pertentangan          

5 Persaingan          

6 Kepedulian          
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Lampiran 5: Lembar Observasi Tipe Kepribadian 

LEMBAR OBSERVASI TIPE KEPRIBADIAN ANAK ASUH 

DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

Tujuan Observasi 

Mengetahui golongan tipe kepribadian anak asuh UPTD Kampung 

Anak Negeri, Kota Surabaya. 

Penjelasan singkat 

Tipe kepribadian yang diamati berdasarkan karakteristik tipe 

kepribadian introvert (tertutup) dan ekstrovert (terbuka). Perilaku yang 

diamati meliputi keterbukaan dengan teman, keterbukaan dengan pengasuh, 

intensitas berinteraksi dengan orang lain, keterbukaan menjawab pertanyaan 

dan berkomunikasi dengan peneliti, dan sikap serta pandangan mata saat 

berkomunikasi. 

Petunjuk Pelaksanaan Observasi 

1. Observer harus objektif (tidak memihak) 

2. Subjek penelitian yang diamati hendaknya tidak mengetahui jika 

sedang diobservasi. Jika subjek penelitian mengetahui, dihawatirkan 

informan cenderung berperilaku tidak seperti kondisi alamiah. 

3. Observer menuliskan hasil observasinya pada tabel yang telah 

disediakan 

4. Apabila terdapat catatan yang dianggap penting guna mendukung 

kelengkapan data, maka dapat dituliskan pada kolom keterangan. 

5. Observasi tidak ditujukan untuk melihat kecenderungan subjek 

penelitian mana, namun melihat seluruh perilaku yang dilakukan 

oleh seluruh informan berdasarkan jenis perilaku yang telah 

ditentukan.  
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LEMBAR OBSERVASI TIPE KEPRIBADIAN ANAK ASUH 

UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

  

Tanggal  : ……………………………………………………………. 

Observasi ke  : ……………………………………………………………. 

 

No. Perilaku Subjek Penelitian 
AG BGS DD IS MAP MER MZA RPT RK 

1. 
Keterbukaan dengan 
teman          

2 
Keterbukaan dengan 
pengasuh          

3 
Intensitas berinteraksi 
dengan orang lain          

4 

Keterbukaan 
menjawab pertanyaan 
dan berkomunikasi 
dengan peneliti 

         

5 
Sikap dan pandangan 
mata saat 
berkomunikasi 
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Lampiran 6: Lembar Dokumentasi 

LEMBAR DOKUMENTASI 

DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA 

 

No 
Data yang 
Diambil 

Identitas Dokumen 
Tanggal 

Dokumentasi 

1. Tata tertib 
  

2. 
Status keberadaan 
orang tua 

  

3. 
Latar belakang 
pengasuhan 

  

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

Catatan:  ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

 

Lampiran 7 – Informed Consent Subjek Penelitian 

 
  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

  



 

SKRIPSI POLA INTERAKSI SOSIAL ANAK … ADE RIZKIA RAHAYU 

Lampiran 8 – Keterangan Lolos Kaji Etik 
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