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PENGASUHAN PADA REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN

Enjang Wahyuningrum dan Maria Agustina Tobing

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan pada remaja yang tinggal di panti
asuhan. Pengasuhan didefinisikan sebagai proses untuk mengembangkan seluruh fase
pertumbuhan dan perkembangan seorang anak melalui menjaga kesehatan anak,
melindungi anak dan mengarahkan anak dalam menapaki kehidupan baru mereka
menuju ke kedewasaan. Kondisi pengasuhan pada remaja panti asuhan di Indonesia
belum optimal. Hampir semua fokus pengasuhan di panti asuhan lebih ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kolektif, khususnya kebutuhan materi sehari-hari sementara
kebutuhan emosional dan pertumbuhan anak-anak kurang dipertimbangkan. Dimensi
pengasuhan pada penelitian ini menggunakan teori dari Baumrind (1991) yaitu tuntutan (
demandingness
) dan tanggapan (
responsiviness
). Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1989), panti asuhan adalah suatu
lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk
memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan
penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau
perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh
sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan
kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus
cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang
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pembangunan nasional. Remaja dalam penelitian ini adalah individu yang tengah
mengalami masa perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa, dengan rentang usia 12
– 21 tahun. Subjek penelitian adalah 5 remaja yang berusia antara 12-21 tahun dan
tinggal di panti asuhan Dharma Bakti Salatiga. Jenis penelitian adalah penelitian
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing subjek memperoleh pengasuhan
sesuai dengan aspek-aspek pengasuhan, meskipun belum secara optimal.
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