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ABSTRACT 

The purpose of this study is to find and analyze the meaning of independence value for the 

caregivers. The caregivers socialize applied in value to waif independence.The paradigm that 

used that is the theory pattern socialization of Elizabeth B. Hurlock and the theory symbolic 

interaksionisme of Herbert Blumer. Informants in this research was five people nanny who 

child care displaced starting from 3 until 12 years. The determination of informants in this 

research using purposive sampling. Data collection method in this research using interviews, 

observation and documentation of pictures or images. The analysis in research are: 1. Purport 

concept of values independence is clear indication important then the signification change 

and refined by the the condition of a waif. The improvement in the signification on influence 

on the socialization process applied; and 2) pattern socialization applied by any nanny in the 

process of socialize value is authoritarian, democratic, authoritarian – democratic, permissive 

– democratic. 

Keywords : The Socialization, The Value Of Independence,  Waif  

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis makna nilai – nilai 

kemandirian bagi pengasuh serta pola sosialisasi yang diterapkan pengasuh dalam 

mensosialisasikan nilai – nilai kemandirian kepada anak terlantar. Paradigma yang digunakan 

pada penelitian ini adalah paradigma definisi sosial dengan pendekatan kualitatif. Teori yang 

digunakan yakni teori pola sosialisasi dari Elizabeth B. Hurlock dan teori interaksionisme 

simbolik dari Herbert Blumer. Informan dalam penelitian ini adalah lima orang pengasuh 

yang mengasuh anak terlantar mulai dari 3 sampai 12 tahun. Penentuan informan dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi berupa foto 

atau gambar. Hasil analisis yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya: 1) pemaknaan 

awal konsep nilai - nilai kemandirian berasal dari pengasuh adalah pedoman penting 

kemudian makna tersebut berubah dan disempurnakan dengan kondisi anak terlantar. Adanya 

penyempurnaan makna tersebut berpengaruh pada pola sosialisasi yang dilakukan oleh 

pengasuh dalam proses sosialisasi yang diterapkan; dan 2) pola sosialisasi yang diterapkan 

oleh setiap pengasuh dalam proses mensosialisasikan nilai – nilai kemandirian adalah 

otoriter, demokratis, otoriter – demokratis dan demokratis – permisif. 

Kata Kunci : Sosialisasi, Nilai – Nilai Kemandirian, Anak Terlantar 
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PENDAHULUAN 

Kemandirian merupakan salah satu 

aspek kepribadian yang tidak dapat berdiri 

sendiri. Artinya kepribadian yang lain 

harus dilatih mulai sejak dini. Dimasa 

pertumbuhan pada pada masa kanak – 

kanak, anak biasanya menuntut perhatian 

lebih agar segala kebutuhan atau keinginan 

terpenuhi. Tidak jarang menyebabkan anak 

tersebut cenderung menjadi manja. 

Kemanjaan terjadi akibat perhatian kasih 

sayang yang diberikan orang tua terlalu 

berlebihan dan hal tersebut dipicu karena 

anak merupakan hal yang paling utama 

didalam suatu keluarga. Anak didalam 

suatu keluarga merupakan individu yang 

mendapatkan sosialisasi pertama dari 

orang tua dengan tujuan agar dapat 

memperoleh tumbuh kembang secara 

sempurna tidak hanya dari segi mental 

melainkan juga dari segi emosional dan 

sosial. Namun demikian, tidak semua anak 

mengalami pertumbuhan yang sempurna. 

Sebab, masih banyak anak yang 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan 

terkait dengan keluarga yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi tumbuh 

kembang anak secara tidak sempurna serta 

memicu timbulnya ketidakberdayaan 

terhadap anak. Kemudian banyak anak 

yang ditelantarkan dari mulai sejak masih 

bayi oleh orang tua maupun keluarga 

karena berbagai kondisi yang melatar 

belakangi. 

Anak terlantar merupakan anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus. 

(Suyanto, B. dan Sudarso, 2013). Anak 

terlantar adalah anak yang tidak hanya 

karena sebab tidak memiliki orang tua 

melainkan hilangnya hak – hak anak untuk 

tumbuh kembang secara wajar 

memperoleh pendidikan yang layak serta 

hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang memadai tidak 

terpenuhinya karena kelalaian, ketidak 

mengertian orang tua. 

Adapun data dari BPS Jawa Timur, 

persentase anak terlantar (usia 5 – 17 



 

 

tahun) pada tahun 2012 di Jawa Timur 

menunjukkan persentasenya sebesar 3,15% 

dengan jumlah anak sebanyak 248.665 

anak. 

Sedangkan, menurut Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial jumlah data 

anak terlantar sebanyak 3.488.309 anak. 

Dari banyaknya kasus terkait dengan 

penelantaran anak tersebut banyak 

lembaga – lembaga pelayanan sosial 

termasuk panti asuhan tersebut 

menampung anak – anak terlantar dengan 

tujuan menggantikan peran orang tua 

untuk mengasuh, merawat, memberikan 

kasih sayang serta mendidik dengan tujuan 

untuk membantu anak – anak terlantar 

tersebut dalam proses tumbuh kembang 

mereka salah satunya adalah panti asuhan. 

Panti asuhan disebut juga sebuah Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

merupakan lembaga sosial yang 

menampung, mendidik dan memelihara 

anak – anak yatim, yatim piatu dan anak 

terlantar. Adapun salah satunya di Panti 

Asuhan Millinium. 

Panti Asuhan Millinium merupakan 

salah satu panti asuhan yang menampung 

anak – anak terlantar dari mulai bayi 

hingga remaja. Anak – anak terlantar yang 

di tampung di Panti Asuhan sebagai akibat 

dari berbagai kasus tindak penelantaran. 

Seperti kondisi kemiskinan orang tua, anak 

yatim piatu, anak yang karena sebab orang 

tua yang hamil diluar nikah, anak yang 

tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak – 

hak dasar. 

Panti Asuhan Milinium tidak hanya 

menampung anak terlantar yang 

berkategori normal tetapi adapula yang 

anak terlantar dengan kondisi disabilitas. 

Hingga saat ini jumlah anak yang 

ditampung di Panti Asuhan tersebut 

mencapai 188 anak dari mulai dari bayi 

hingga usia 12 tahun. Sedangkan pengasuh 

dan perawat berjumlah 40 orang yang 

terdiri laki – laki berjumlah 15 orang 

sedangkan perempuan berjumlah 25 orang. 

(Arsip Panti Asuhan Millinium) 

Panti Asuhan Milinium tidak 

menerapkan sistem adopsi. Hal ini yang 



 

 

membedakan dengan panti asuhan yang 

lainnya. Sedangkan dari tahun ke tahun 

jumlah anak yang di rawat di panti asuhan 

tersebut juga semakin bertambah. 

Sehingga, Panti Asuhan Milinium 

mengambil peran dominan secara penuh 

dalam menggantikan peran keluarga secara 

utuh. Disamping itu, anak – anak juga 

nantinya akan mengalami masa – masa 

perkembangan. 

Untuk itu, diperlukan pentingnya 

menanamankan nilai – nilai kemandirian 

untuk membentuk kepribadian anak. 

Dalam membentuk kepribadian anak 

diperlukan sosialisasi yang berpengaruh 

pada perilaku kemandirian anak terlantar 

sebagai hasil dari proses sosialisasi yang 

telah diberikan oleh pengasuh panti asuhan 

bagi anak terlantar tersebut. Misalnya 

dengan adanya sikap kepercayaan diri 

anak, kemandirian dalam mengambil 

keputusan serta dapat melakukan kegiatan 

sesuai dengan hak dan kewajiban sesuai 

dengan norma yang berlaku.(Yusuf, 2009). 

Dengan demikian, dari latar 

belakang masalah tersebut peneliti ingin 

mengetahui “Sosialisasi Nilai – Nilai 

Kemandirian Anak Terlantar (Studi 

Tentang Pengasuhan Anak Terlantar Usia 

3 – 12 Tahun di Panti Asuhan Millinium)” 

melalui bagaimana pengasuh di Panti 

Asuhan Millinium dalam memaknai nilai – 

nilai kemandirian sebelum disosialisasikan 

kepada anak terlantar dan pola sosialisasi 

yang dilakukan oleh pengasuh kepada 

anak terlantar dalam mensosialisasikan 

nilai – nilai kemandirian. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada penelitian ini, digunakan teori – teori 

relevan berdasarkan permasalahan yang 

diteliti. Adapun teori yang digunakan 

adalah teori pola sosialisasi Elizabeth B. 

Hurlock dan teori interaksionalisme 

simbolik dari Herbert Blumer. 

Teori pola sosialisasi yang 

dikembangkan oleh Elizabeth B. Hurlock 

(Ihromi, T.O dalam Soe`oed, 1999: 51), 

diantaranya 

1. Otoriter 



 

 

Dalam pola asuhan otoriter lebih 

menekankan pada kaidah – kaidah dan 

peraturan – peraturan yang kaku dalam 

mengasuh anaknya. Tidak pernah 

adanya pujian atau tanda – tanda yang 

membenarkan tingkah laku anak apabila 

mereka melaksanakan aturan tersebut. 

Orang tua tidak mendorong anak untuk 

mengambil keputusan sendiri atas 

perbuatannya. Dengan demikian, anak 

tidak memperoleh kesempatan untuk 

mengendalikan perbuatannya. 

2. Demokratis 

Pola sosialisasi demokratis menekankan 

pada diskusi, penjelasan dan alasan – 

alasan yang membantu anak agar 

mengerti mengapa anak untuk 

mematuhi suatu aturan. 

Lebih menekankan aspek pendidikan 

ketimbang aspek hukuman. Apabila 

perbuatan anak sesuai dengan apa yang 

patut ia lakukan orang tua memberikan 

pujian. Orang tua yang demokratis 

adalah orang tua yang berusaha untuk 

menumbuhkan kontrol dalam diri anak 

sendiri.  

3. Permisif 

Pola sosialisasi permisif membiarkan 

atau mengizinkan setiap tingkah aku 

anak dan tidak pernah memberikan 

hukuman kepada anak. pola ini ditandai 

dengan sikap orang tua yang 

membiarkan anak mencari dan 

menemukan sendiri tata cara memberi 

batasan – batasan dari tingkah lakunya. 

Pada saat terjadi hal yang berlebihan 

barulah orang tua bertindak. Pada pola 

ini pengawasan menjadi sangat longgar.  

 Dalam penanaman nilai – nilai dalam 

proses sosialisasi dibutuhkan 4 aspel agar 

tujuan pendidikan tercapai yakni 

peraturan, sanksi berupa hukuman dan 

penghargaan serta konsestensi. (Ihromi, 

T.O dalam Soe`oed, 1999: 53) 

1. Peraturan  

 Peraturan dapat diperoleh dari 

orang tua, guru atau teman bermain. 

Tujuannya untuk membekali anak 

melalui suatu pedoman bertingkah 



 

 

laku yang benar. Peraturan memiliki 

fungsi penting, mendidik anak sesuai 

dengan aturan – aturan yang ada 

dimasyarakat dan mengendalikan 

tingkah laku anak yang tidak 

diharapkan. 

1. Hukuman  

Hukuman merupakan sanksi 

pelanggaran. Pada anak – anak bisa 

menganggap bahwa mereka 

melakukan tindakan dengan sengaja 

kecuali mereka telah mempelajari 

aturan – aturan yang ada dimasyarakat  

yang diajarkan baik oleh orang tua. 

Hukuman memiliki tiga peran 

penting: 

1. Bersifat membatasi  

2. Sebagai pendidikan  

3. Hukuman sebagai motivasi  

2. Hadiah atau Penghargaan  

Hadiah tidak hanya berupa bentuk 

benda atau materi tetapi dapat 

berupa kata – kata pujian, tepuk 

tangan, senyumana dan ciuman. 

Biasanya hadiah diberikan setelah 

anak melakukan tingkah laku yang 

benar dan terpuji 

3. Konsistensi  

Konsistensi dalam menerapkan aturan 

– aturan, hukuman maupun sanksi. 

Bila kita tidak konsisten dalam 

menerapkan peraturan, hukuman 

maupun sanksi maka nilai dari 

hukuman serta hadiah dan aturan akan 

hilang, dari keempat faktor tersebut, 

yang paling terpenting adalah 

konsistensi karena segala sesuatu yang 

dilakukan secara berulang – ulang 

dengan konsisten akan menjadi 

pedoman/aturan.  

 Teori kedua yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori interaksionisme 

simbolik Herbert Blumer. Menurut blumer, 

interaksionisme simbolik merujuk pada 

sifat khas dari interaksi antar manusia. 

Kekhasannya adalah manusia saling 

menterjemahkan dan saling mendefinisi 

tindakannya. Menurut Blumer (1969:2),  

interaksionisme simbolik terbagi atas 3 

premis, diantaranya. 



 

 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu 

berdasarkan makna – makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna tersebut berasal dari interaksi 

dari “interaksi sosial seseorang dengan 

orang lain”. 

3. Makna – makna tersebutdisempurnakan  

disaat proses interaksi – sosial 

berlangsung. (Poloma, 1992: 261) 

  Tidak ada yang inheren dalam 

suatu objek sehingga ia menyediakan 

makna bagi manusia. Makna – makna 

tersebut berasal dari interaksi dengan 

orang lain, terutama dengan orang yang 

dianggap “cukup berarti”. Sebagaimana 

dinyatakan Blumer (1969: 4 - 5), “bagi 

seseorang, makna dari sesuatu berasal dari 

cara – cara orang lain bertindak 

terhadapnya dalam kaitannya dengan 

sesuatu itu. Tindakan – tindakan yang 

mereka lakukan akan melahirkan batasan 

sesuatu bagi orang lain.” (Poloma, 1992: 

262). 

  Menurut Blumer (Poloma, 1992: 

263), tindakan manusia bukan disebabkan 

oleh beberapa “kekuatan luar” (seperti 

yang dimaksudkan oleh kaum fungsionalis 

struktural) tidak pula disebabkan oleh 

“kekuatan dalam” (seperti yang dinyatakan 

oleh kaum reduksionis - psikologis). 

Dengan demikian manusia merupakan 

aktor yang sadar dan reflektif, yang 

menyatukan objek – objek yang 

diketahuinya melaui apa yang disebut 

Blumer (1969: 81) tentang proses self – 

indication. self – indication adalah proses 

komunikasi yang berjalan dimana individu 

mengetahui sesuatu, menilainya, 

memberinya makna, dan memutuskan 

bertindak berdasarkan makna itu. Proses 

self – indication ini terjadi dalam konteks 

sosial dimana individu mencoba 

mengantisipasi tindakan – tindakan orang 

lain dan menyesuaikan tindakannya 

sebagaimana dia menafsirkan tidakan itu. 

(Poloma, 1991: 264) 

METODE PENELITIAN 

  Pada penelitian ini, paradigma 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah definisi sosial. Paradigma definisi 



 

 

sosial yang dikemukakan oleh Weber 

tentang tindakan sosial dan hubungan 

sosial. Maksud dari tindakan sosial 

berkaitan dengan tindakan individu yang 

mempunyai makna atau arti subjektif bagi 

dirinya dan diarahkan kepada orang lain. 

tindakan sosial berupa tindakan yang nyata 

yang diarahkan kepada orang lain dan 

berupa tindakan yang membatin atau 

bersifat subyektif yang mungkin terjadi 

karena pengaruh positif dari situasi 

tertentu. (Ritzer, 2003: 44 -45). Pada 

penelitian tentang sosialisasi nilai – nilai 

kemandirian pada anak terlantar di Panti 

Asuhan Millinium. Makna pengasuh 

tentang konsep nilai – nilai kemandirian 

yang menjadi penting bagi pengasuh 

dalam kehidupan sehari – harinya. 

Kemudian, dari makna tersebut diarahkan 

kepada anak – anak terlantar yang 

sekarang sudah menjadi anak asuhnya, 

dimana pengasuh memberikan suatu 

pemahaman nilai tentang kemandirian 

berdasarkan makna yang sudah dimiliki 

pengasuh melalui cara maupun pola 

sosialisasi yang diterapkan. Yang pada 

akhirnya, dari sosialisasi tersebut dapat 

ditransmisikan kepada anak asuhnya 

sehingga pemahaman nilai dapat diterima 

dan diterapkan sesuai dengan kondisi anak 

terlantar di Panti Asuhan Millinium. 

Tipe penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini mengambil obyek sebgai 

fokus penelitian di Panti Asuhan 

Millinium di Tenggulunan, Larangan, 

Sidoarjo.  

Penentuan informan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu 

seperti orang yang paling tahu tentang 

fokus permasalahan yang diteliti sehingga 

dapat memudahkan peneliti dalam 

menjelajahi obyek/situasi yang diteliti. 

(Sugiyono, 2010 :54).  

Penentuan subjek peneliti adalah 

istri dari ketua Panti Asuhan Milinium 

sebagai orang yang dapat dipertimbangkan 



 

 

untuk dapat memberikan data yang 

diperlukan, karena istri dari ketua Panti 

Asuhan Millinium mengetahui tentang 

lingkungan di Panti Asuhan Millinium. 

Selanjutnya, peneliti menetapkan para 

pengasuh yang mengasuh anak mulai dari 

usia 3 tahun sampai 12 tahun di Panti 

Asuhan Milinium sebagai informan dalam 

penelitian ini. 

Medote pengumpulan data 

menggunakan wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. Serta analisis 

data dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

kulaitatif interpretatif. Menurut Nasution 

(dalam Sugiyono, 2008:245) analisis telah 

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. 

Kegiatan dalam analisis data dalam 

penelitaian ini, yakni: pertama, kegiatan 

reduksi data (data reduction), pada tahap 

ini peneliti memilih hal-hal yang pokok 

dari data yang di dapat dari lapangan, 

merangkum, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting dan dicari tema dan polanya. 

Kedua, penyajian data (data 

display), langkah selanjunya adalah 

mendisplay data. Di dalam kegiatan ini, 

penulis menyusun kembali data 

berdasarkan klasifikasi dan masing-masing 

topik kemudian dipisahkan, hal ini untuk 

memudahkan dalam penggunaan data agar 

tidak terjadi kekeliruan. 

Ketiga, data yang dikelompokan 

pada kegiatan kedua kemudian diteliti 

kembali dengan cermat, dilihat mana data 

yang telah lengkap dan data yang belum 

lengkap yang masih memerlukan data 

tambahan, dan kegiatan ini dilakuakan 

pada saat kegiatan berlangsung. Keempat, 

setelah data dianggap cukup, maka 

kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun 

laporan hingga pada akhir pembuatan 

simpulan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, pengasuh di 

Panti Asuhan Millinium merupakan agen 



 

 

sosialisasi bagi anak – anak terlantar dalam 

mensosialisasikan nilai – nilai kemandirian 

Dalam hal ini, Dalam hal ini, 

semua pengasuh tidak jauh berbeda dalam 

memaknai nilai – nilai kemandirian yakni 

berkaitan dengan segala sesuatu yang 

dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Namun yang membedakan 

adalah rentang waktu usia anak yang 

dilakukan pengasuh dalam memberikan 

sosialisasi nilai – nilai kemandirian. 

Misalnya, ibu NN memaknai nilai – nilai 

kemandirian bahwa sejak usia 3 tahun 

anak harus sudah diajarkan nilai – nilai 

kemandirian agar anak dapat terbiasa 

belajar untuk melakukan sesuatu sendiri 

mulai dari hal – hal yang kecil. Ibu ST 

dalam memaknai nilai – nilai kemandirian 

Mengajarkan mulai dari TK B. Agar dapat 

melakukan segala sesuatu sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Ibu AM memaknai 

nilai – nilai kemandirian Mengajarkan 

mulai dari SD. Dalam usia tersebut anak – 

anak dapat melakukan hal – hal sendiri 

seperti mandi dan memakai baju. Ibu II 

dalam memaknai nilai – nilai kemandirian 

Mengajarkan mulai dari TK B. dapat 

melakukan segala sesuatu sendiri. 

Sedangkan ibu SP dalam memaknai nilai – 

nilai kemandirian bahwa Mengajarkan 

mulai dari 3 tahun. Belum menjadi 

pedoman penting. Sudah dapat belajar 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Makna yang diinterpretasikan oleh 

para pengasuh sebagian ada yang berasal 

dari orang tuanya. Seperti ibu NN dan ibu 

SP, mereka mendapatkan pengetahuan 

tentang nilai – nilai kemandirian berasal 

dari orang tua mereka. Selain berasal dari 

orang tua, ada pula yang sebagian berasal 

dari pengalamannya sehari – hari baik 

yang berasal dari lingkungan maupun 

sekolah. Misalnya ibu ST, AM dan II, 

mereka sejak kecil sudah jauh dari orang 

tuanya. Sehingga hal tersebut memaksa 

mereka untuk belajar mandiri sejak kecil. 

Sehingga dalam hal ini, bagi 

pengasuh makna nilai kemandirian 

menjadi pedoman penting bagi pengasuh 

dalam membentuk kepribadian anak 



 

 

terlantar. Namun demikian, ketika 

pengasuh berinteraksi dengan anak – anak 

asuhnya kemudian disempurnakan dengan 

kondisi anak asuh. Yang mana, kondisi 

maupun pemahaman setiap anak – anak 

asuh berbeda dalam menerima setiap 

makna yang disosialisasikan oleh 

pengasuh. Sehingga, hal tersebut 

berpengaruh pada pola sosialisasi yang 

diterapkan oleh pengasuh. Adapun 

diantaranya sebagai berikut.  

1. Pada informan pertama, yakni ibu 

NN menerapkan pola sosialisasi 

kepada anak – anak asuhnya yang 

berusia 3 sampai 10 tahun berupa 

pola sosialisasi demokratis. Hal 

tersebut terlihat ketika ibu NN 

menerapkan sosialisasinya Tidak 

menerapkan peraturan yang kaku 

melainkan menggunakan contoh 

agar anak lebih mudah mengerti, 

tidak memberikan hukuman 

melainkan nasehat dan pengertian 

dan memberikan pujian ketika anak 

melakukan sesuai dengan yang 

diajarkan. Hal tersebut dilakukan 

kepada anak – anak asuhnya agar 

membantu mereka untuk 

meningkatkan pemahamannya 

terkait nilai – nilai kemandirian, 

sehingga ia memberikan contoh 

dalam sosialisasinya. 

2. Pada informan kedua, ibu ST yang 

mengasuh anak berusia 6 sampai 

12 tahun menerapkan pola 

sosialisasi kepada anak – anak 

asuhnya dengan menggunakan pola 

yang otoriter. Hal tersebut terlihat 

ketika Menerapkan peraturan – 

peraturan yang kaku, tidak 

memberikan pujian ketika anak 

melakukan hal yang benar sehingga 

tidak membedakan, memberikan 

hukuman apabila salah, membatasi 

anak untuk melakukan sesuai 

dengan kehendak anak. sehingga, 

anak – anak asuh ibu ST ketika 

melakukan segala sesuatu harus 

sesuai dengan aturan yang sudah 

diterapkan olehnya. Sebab, hal 



 

 

tersebut dilakukan agar anak – 

anak tersebut dapat belajar terkait 

dengan perilaku yang dilakukan 

anak tersebut baik atau tidak. 

3. Informan ketiga, ibu AM dan II, 

menerapkan pola sosialisasi denga 

mengkombinasikan pola otoriter 

dan demokratis dengan anak yang 

diasuh ibu AM berusia 3 sampai 12 

tahun sedangkan ibu II 3 sampai 6 

tahun. Hal tersebut terlihat dalam 

menerapkan nilai kemandirian 

pengasuh melakukan pola otoriter 

dalam membatasi anak – anak asuh 

ketika anak melakukan perilaku 

sesuai dengan kehendaknya. Sebab, 

anak – anak tersebut dilatih agar 

memahami dan belajar terkait 

dengan perilaku yang baik 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

Selain itu, ketika anak – anak 

melakukan kesalahan. Pengasuh 

memberikan hukuman kepada 

anak, agar anak dilatih untuk 

mengakui kesalahan. Sedangkan 

pola demokratis yang diterapkan 

oleh Ibu AM dan II adalah ketika ia 

menerapkan nilai kemandirian 

kepada anak asuhnya tidak 

menerapkan Peraturan yang kaku 

melainkan memberikan contoh 

kepada anak dan memberikan 

ruang bagi anak untuk belajar. 

Namun demikian, terkadang anak 

asuh tidak mematuhi perintah dan 

rewel kepada anak asuhnya.  

Tetapi, disisi lain ibu AM dan II 

memberikan hadiah kepada 

maupun pujian kepada anak ketika 

mereka melakukan perilaku – 

perilaku yang baik terutama dalam 

menerapkan nilai – nilai 

kemandirian.  

4. Pola sosialisasi yang diterapkan 

oleh ibu SP dengan anak – anak 

yang diasuh berusia 4 tahun dan 6 

tahun adalah mengkombinasikan 

pola sosialisasi yang demokratis 

dan permisif. Hal tersebut terlihat 

ketika dalam menerapkan 



 

 

sosialisasi nilai – nilai kemandirian 

kepada anak asuhnya, pola 

demokratis yang diterapkan yakni 

ketika anak melakukan perilaku 

yang salah, ia tidak memberikan 

hukuman melainkan nasehat agar 

anak tidak mengulangi kesalahan 

yang berulang dikemudian hari. 

Sedangkan pola permisif yang 

diterapkan dapat ditunjukkan Tidak 

membuat peraturan, tidak 

memaksa, memberikan kebebasan 

kepada anak dalam belajar 

memahami sesuatu, tidak 

memberikan batasan kepada anak, 

memberikan pengawasan kepada 

anak ketika anak melakukan 

perilaku diluar batas. Sehingga, 

dalam hal ini dapat mempengaruhi 

anak – anak asuhnya untuk sering 

melakukan perilakunya diluar batas 

serta pemahaman terkait dengan 

nilai – nilai kemandirian yang 

disosialisasikan belum maksimal 

yang membuat anak jarang untuk 

menerapkan nilai kemandirian. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Panti Asuhan Millinium 

tentang sosialisasi nilai – nilai kemandirian 

anak terlantar yang berusia 3 sampai 12 

tahun yang dilakukan oleh pengasuh 

sebagai agen sosialisasi bagi anak – anak 

terlantar di Panti Asuhan Millinium. Dapat 

disimpulkan bahwa, Konsep nilai – nilai 

kemandirian yang diinterpretasikan oleh 

pengasuh yakni segala sesuatu yang dapat 

dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Artinya bahwa anak – anak terlantar mulai 

sejak dini dapat terbiasa untuk melakukan 

sesuatu sendiri tanpa tergantung dengan 

pengasuh. 

 Makna nilai – nilai kemandirian 

yang diperoleh pengasuh sangat bervariasi 

yakni berasal dari orang tua pengasuh dan 

lingkungan. Makna kemandirian yang 

sudah dimiliki pengasuh menjadi pedoman 

penting dalam menjalankan kehidupan 

kesehariannya. Makna tentang nilai – nilai 



 

 

kemandirian yang sudah dimiliki oleh 

pengasuh kemudian disosialisasikan 

kepada anak – anak terlantar.  

Kemudian disempurnakan dengan 

kondisi pemahaman yang dimiliki oleh 

anak terlantar yang kemudian berpengaruh 

pada pola sosialisasi yang diterapkan oleh 

pengasuh dalam mensosialisasikan nilai – 

nilai kemandirian.  

 Pengasuh yang menerapkan nilai – 

nilai kemandirian dengan pola sosialisasi 

demokratis yakni pengasuh yang merawat 

anak mulai dari usia 3 tahun sampai 10 

tahun. Yang mana, cederung tidak 

memaksa anak – anaknya untuk diterapkan 

nilai – nilai kemandirian. Meskipun 

demikian, anak – anak cenderung adanya 

perubahan perilaku yakni lebih peka dalam 

membantu keseharian pengasuh dan 

mandiri dalam mengatur aktivitas ataupun 

kegiatan yang sudah menjadi tanggung 

jawab anak.  

 Pengasuh yang menerapkan nilai – 

nilai kemandirian dengan menggunakan 

pola sosialisasi yang otoriter adalah 

pengasuh yang merawat anak mulai usia 6 

tahun sampai dengan 12 tahun. Yang 

mana, anak – anak asuh sudah memahami 

setiap makna yang disosialisasikan 

pengasuh dan adanya perubahan perilaku 

pada anak yang menunjukkan nilai – nilai 

kemandirian. Seperti, dapat tanggung 

jawab dalam mengatur waktu kegiatan 

yang sudah menjadi tanggung jawab anak, 

seperti sekolah, belajar, mengaji serta 

membantu keseharian pengasuh dan 

mandiri untuk bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri terutama dalam berperilaku 

untuk dapat membedakan hal yang baik 

dan tidak baik Namun, perilaku 

kemandirian belum diterapkan secara rutin 

dalam keseharian anak asuhnya. 

 Pengasuh yang menerapkan nilai – 

nilai kemandirian yang mengkombinasikan 

pola sosialisasi otoriter dan demokratis, 

yakni pengasuh yang merawat anak mulai 

dari usia 3 tahun sampai 12 tahun. Yang 

mana, cenderung disesuaikan dengan 

kondisi anak asuh mereka yang membawa 

perubahan pada diri anak sudah dapat 



 

 

mandiri untuk menyiapkan segala 

keperluannya sendiri. Seperti segala 

macam kebutuhan sekolahnya. Dapat 

beradaptasi dengan baik dengan 

lingkungannya, tetapi hal tersebut hanya 

dipahami oleh sebagian anak saja. 

 Pengasuh menerapkan pola 

sosialisasi yang mengkombinasikan pola 

sosialisasi demokratis dan permisif yakni 

pengasuh yang merawat anak mulai usia 4 

tahun dan 6 tahun, cenderung sedikit 

membawa perubahan perilaku namun anak 

– anak asuhnya bisa belajar untuk  

menghargai pekerjaan pengasuh dalam 

kesehariannya dan mereka sedikit 

membantu pengasuh serta dapat 

menyiapkan keperluannya sendiri. 
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EXTENDED ABSTRAK 

 

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial yang mempunyai 

fungsi sebagai pengganti keluarga bagi anak – anak terlantar. Anak terlantar merupakan 

adalah anak – anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak – anak membutuhkan 

perlindungan khusus. Tidak hanya sebab mereka tidak memiliki orang tua melainkan 

hilangnya hak – hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, memperoleh pendidikan 

yang layak serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak 

terpenuhinya karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua baik ketidakmengertian 

maupun kesengajaan. Panti asuhan, selain berperan dalam mengasuh dan merawat anak 

– anak terlantar, panti asuhan juga mempunyai peranan penting dalam mendidik anak – 

anak asuhnya dalam bersikap dan berperilaku terutama melalui penanaman nilai – nilai 

kemandirian yang berpengaruh pada pembentukan konsep diri pada anak ketika anak 

sudah berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, dengan 

adanya sikap kepercayaan diri anak, kemandirian dalam mengambil suatu keputusan 

serta tanggung jawab. Penelitian ini menfokuskan pada makna nilai – nilai kemandirian 

pengasuh serta pola sosialisasi yang diterapkan pengasuh dalam mensosialisasikan nilai 

– nilai kemandirian kepada anak terlantar. 

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma definisi sosial 

dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pola sosialisasi dari 

Elizabeth B. Hurlock dan teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Informan 

dalam penelitian ini adalah lima orang pengasuh yang mengasuh anak terlantar mulai 

dari 3 sampai 12 tahun. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, Penentuan subjek peneliti adalah istri dari ketua Panti Asuhan 

Milinium sebagai orang yang dapat dipertimbangkan untuk dapat memberikan data 

yang diperlukan, karena istri dari ketua Panti Asuhan Millinium mengetahui tentang 

lingkungan di Panti Asuhan Millinium. Selanjutnya, peneliti menetapkan para pengasuh 

yang mengasuh anak mulai dari usia 3 tahun sampai 12 tahun di Panti Asuhan Milinium 

sebagai informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi berupa foto 

atau gambar.  

Hasil analisis yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya: 1) pemaknaan 

awal konsep nilai - nilai kemandirian berasal dari pengasuh adalah pedoman penting 

kemudian makna tersebut berubah dan disempurnakan dengan kondisi anak terlantar. 

Adanya penyempurnaan makna tersebut berpengaruh pada pola sosialisasi yang 

dilakukan oleh pengasuh dalam proses sosialisasi yang diterapkan; dan 2) pola 

sosialisasi yang diterapkan oleh setiap pengasuh dalam proses mensosialisasikan nilai – 

nilai kemandirian adalah otoriter. Pengasuh yang menerapkan nilai – nilai kemandirian 

dengan menggunakan (1) pola sosialisasi yang otoriter adalah pengasuh yang merawat 

anak mulai usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Sosialisasi yang diterapkan berupa 

penerapan peraturan – peraturan yang kaku, tidak memberikan pujian ketika anak 

melakukan hal yang benar sehingga tidak membedakan, memberikan hukuman apabila 

salah, membatasi anak untuk melakukan sesuai dengan kehendak anak. Hal tersebut 



 

 

dilakukan karena pengasuh mempunyai tanggung jawab penuh dalam merawat dan anak 

– anak terlantar di Panti Asuhan Millinium. Meskipun, pengasuh mempunyai anak 

kandung yang berusia 2 tahun dan 8 tahun, tetapi tidak membedakan dalam merawat 

maupun sosialisasi yang diterapkan pada masing – masing anaknya. Sehingga, nantinya 

anak – anak dapat mandiri untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri terutama dalam 

berperilaku untuk dapat membedakan hal yang baik dan tidak baik, anak – anak asuh 

sudah memahami setiap makna yang disosialisasikan pengasuh dan adanya perubahan 

perilaku pada anak yang menunjukkan nilai – nilai kemandirian. Seperti, dapat 

tanggung jawab dalam mengatur waktu kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab 

anak, seperti sekolah, belajar, mengaji serta membantu keseharian pengasuh dan 

mandiri untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri terutama dalam berperilaku untuk 

dapat membedakan hal yang baik dan tidak baik Namun, perilaku kemandirian belum 

diterapkan secara rutin dalam keseharian anak asuhnya. (2) pola sosialisasi demokratis, 

Pengasuh yang menerapkan nilai – nilai kemandirian dengan pola sosialisasi demokratis 

yakni pengasuh yang merawat anak mulai dari usia 3 tahun sampai 10 tahun. Ketika 

menerapkan sosialisasi nilai – nilai kemandirian tersebut disesuaikan dari kondisi 

pemahaman anak asuhnya, diantaranya tidak menerapkan peraturan yang kaku 

melainkan menggunakan contoh agar anak lebih mudah mengerti, tidak memberikan 

hukuman melainkan nasehat dan pengertian dan memberikan pujian ketika anak 

melakukan sesuai dengan yang diajarkan. Meskipun demikian, anak – anak cenderung 

adanya perubahan perilaku yakni lebih peka dalam membantu keseharian pengasuh dan 

mandiri dalam mengatur aktivitas ataupun kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab 

anak (3) pola sosialisasi otoriter – demokratis, Pengasuh yang menerapkan nilai – nilai 

kemandirian yang mengkombinasikan pola sosialisasi otoriter dan demokratis, yakni 

pengasuh yang merawat anak mulai dari usia 3 tahun sampai 12 tahun. Sosialisasi nilai 

– nilai kemandirian yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi pemahaman setiap 

anak asuhnya, diantaranya tidak menerapkan peraturan khusus melainkan memberikan 

contoh agar anak lebih mudah memahami, memberikan pujian kepada anak ketika anak 

melakukan hal yang baik, membatasi anak untuk menekan aktivitas bermain agar tidak 

terlalu berlebihan, menggunakan hukuman dan memberikan sedikit kebebasan kepada 

anak sesuai dengan kehendak anak. Meskipun pengasuh sudah mempunyai anak 

kandung sendiri, tetapi anak terlantar yang diasuh sudah dianggap seperti anak 

kandungnya sendiri yang harus diberikan pendidikan dalam membentuk 

kepribadiannya. Hal tersebut dilakukan agar mulai sejak dini anak – anak asuhnya dapat 

terbiasa belajar untuk dapat bermanfaat baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri 

serta dapat membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Pengasuh yang 

menerapkan kombinasi pola sosialisasi otoriter dan demokratis cenderung disesuaikan 

dengan kondisi anak asuh mereka yang membawa perubahan pada diri anak sudah dapat 

mandiri untuk menyiapkan segala keperluannya sendiri. Seperti segala macam 

kebutuhan sekolahnya. Dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya, tetapi hal 

tersebut hanya dipahami oleh sebagian anak saja.  (4) pola sosialisasi demokratis – 

permisif, Pengasuh menerapkan pola sosialisasi yang mengkombinasikan pola 

sosialisasi demokratis dan permisif yakni pengasuh yang merawat anak mulai usia 4 

tahun dan 6 tahun, dimana penyesuaian pengasuh kepada anak asuhnya dalam 

menerapkan sosialisasi nilai – nilai kemandirian cenderung tidak membuat peraturan, 

tidak memaksa, memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar memahami sesuatu, 



 

 

tidak memberikan hukuman melainkan nasehat, tidak memberikan batasan kepada anak, 

memberikan pengawasan kepada anak ketika anak melakukan perilaku diluar batas. Hal 

tersebut diterapkan, karena usia anak – anak yang masih kecil sehingga dianggap 

pengasuh masih sulit dalam memahami makna nilai – nilai kemandirian. pengasuh yang 

menerapkan pola sosialisasi demokratis dan permisif cenderung sedikit membawa 

perubahan perilaku namun anak – anak asuhnya bisa belajar untuk  menghargai 

pekerjaan pengasuh dalam kesehariannya dan mereka sedikit membantu pengasuh serta 

dapat menyiapkan keperluannya sendiri. 

 

Kata kunci : Sosialisasi, Nilai – Nilai Kemandirian, Anak Terlantar 

 



 

 

ASTRACT EXTENDED 

 

Orphanages is one of social service institutions that has a function as a 

replacement for the family for children displaced. Waif is of children including child 

categories cartilage or children need special protection. Not only because they did not 

have parents but the loss of the rights - the rights of the child for a reasonable growth, 

get proper education and the right to receive adequate health services are not fulfilled 

for negligence, tempers good parents tempers or deliberate. Orphanage, in addition to a 

role in the nurture and care for children displaced, orphanages also have an important 

role in educating the children attitude and behaves mainly through planting value - the 

value of the independence of an effect on the formation of the concept of self in children 

when the children are already interact with the environment in the broader society. For 

example, with the existence of the attitude of confidence children, independence in 

taking a decision and responsibility. This research focuses on the meaning of value - the 

value of the independence of the nurturer and socialization pattern is applied caregivers 

in socializing value - the value of independence to waif. 

The paradigm used in this research is the paradigm of social definitions with 

qualitative approach. The theory that used the theory of socialization pattern from 

Elizabeth B. Hurlock and symbolic interaksionisme theory of Herbert Blumer. 

Informers in this research is five of the nursemaids who raise children displaced from 3 

to 12 years. The determination of the informants in this study using purposive sampling 

of the determination of the subject of the researchers is the wife of the head of the 

Orphanage Milinium as people who can be considered to be able to provide data that is 

necessary because the wife of the head of the Orphanage Millinium know about the 

environment in Orphanages Millinium. Next, researchers specify the guardians who 

raise children starting from the age of 3 years until 12 years in Orphanages Milinium as 

informers in this research. Data collection method in this research using the in-depth 

interviews, field observation and documentation photos or pictures. 

The results of the analysis found in this research are: The analysis in this 

research are: 1) the true meaning of the early concept of value - the value of 

independence from caregivers is important guidelines and then the meaning is changed 

and enhanced with the condition of the waif. The enhancements to the meaning of 

influence on the pattern of socialization by caregivers in the process of socialization that 

applied; and 2) Socialization pattern is applied by each caregiver in the process of 

socializing value - the value of independence is authoritarian regimes. Nursemaids who 

apply value - the value of independence using (1) the pattern of socialization that 

authoritarian regimes are caregivers to take care of the children begin the age 6 years up 

to 12 years. Socialization is applied in the form of legislation - a rigid rules do not give 

praise when children do the right thing so that it does not differentiate, provides 

punishment when one, restrict children to perform in accordance with the will of the 

son. This was done because caregivers have full responsibility in the care and children 

displaced in Orphanages Millinium. Although the caregivers have older siblings 

children aged 2 Years and 8 years, but no difference in the care and socialization that is 



 

 

applied on each of his son. So, later children can independently to responsible for 

himself especially in behaves to be able to distinguish between the good and not good, 

children - foster children already understand each meaning that socialized nurturer and 

the existence of changes in behavior in children that shows the value - the value of 

independence. As, can responsibility within the set time activities have become the 

responsibility of children, like school, learning recite passages from and help the daily 

caregiver and independently to responsible for himself especially in behaves to be able 

to distinguish between the good and not good but the behavior of the independence has 

not been applied routinely in daily children. (2) the pattern of socialization democratic, 

nursemaids who apply value - the value of independence with democratic socialization 

pattern i.e. caregivers to take care of children from the age of 3 years until ten years. 

When applying a socialization value - the value of independence is adjusted from the 

condition of the understanding, including not apply rigid rules but using an example in 

order to make the children more easily understand, does not give the punishment but the 

advice and understanding and giving praise when children do according to that which is 

taught. However, children tend to the changes in the behavior of the more sensitive in 

helping the daily caregiver and independently in regulating the activity or activities have 

become the responsibility of children. (3) pattern of socialization authoritarian regimes - 

democratic, nursemaids who apply value - the value of independence that combine the 

pattern of socialization authoritarian and democratic, caregivers to take care of children 

from the age of 3 years until 12 years. Socialization of value - the value of 

independence is applied in accordance with condition of understanding each child, 

including not apply special rules but gives an example in order to make the children 

more easily understand, giving praise to children when the children do a good thing, 

restrict children to press play activity that is not too excessive, using the punishment and 

provide little freedom to children in accordance with the will of the son. Although 

caregivers already have the natural son of itself, but waif who conditioned is considered 

as some of his own sons who must be given education in forming our personalities. This 

was done in order to start early children can be used to learn to be useful for others as 

well as himself and can distinguish the behavior of the good and bad. Caregivers that 

apply a combination of the pattern of socialization authoritarian and democratic tend to 

be adjusted with the condition of the foster children they brought changes to the child 

can independently to prepare all his own. Like all kinds of needs of their schools. Can 

adapt well with their surroundings, but it can only be understood by some children only. 

(4) democratic socialization pattern - permissive, Caregivers to apply the pattern of 

socialization that combine democratic socialization pattern and permissive caregivers to 

take care of the children begin the age 4 years and 6 years, where adjustments 

caregivers to children in applying the socialization value - the value of independence 

tends not to make rules, not force, giving freedom to the children in the study 

understand something, does not give the punishment but advice does not provide limits 

to children, provide supervision to children when the children do the behavior outside 

the limit. It is applied, because the age of children are still small that considered 

caregivers it is still difficult to understand the meaning of value - the value of 

independence. nursemaids who implement democratic socialization pattern and 

permissive to be a little brought changes in behavior but children can learn to appreciate 



 

 

the work of caregivers in his daily and they little help caregivers and can prepare his 

own. 

Keywords: The Socialization, The Value Of Independence, Waif  
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