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SARI 

Itariyani, Novia. 2013. Skripsi. Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah Di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Eko Handoyo, M.Si. Pembimbing II Drs. Ngabiyanto, M.Si 

  

Kata Kunci : Pembinaan, Moral, Remaja Putus Sekolah 

 

Masa remaja merupakan masa transisi di mana terjadi fase pembentukan 

karakter, jati diri, budi pekerti, dan kepribadian jika tidak diarahkan dengan benar 

maka dikhawatirkan para remaja justru akan salah melangkah ke arah yang 

negatif. Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan salah 

satu lembaga sosial yang memberikan pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi 

remaja putus sekolah, salah satunya dalam bidang pembinaan moral/budi pekerti. 

Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) faktor apa saja yang 

menyebabkan remaja di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

mengalami putus sekolah, (2) bagaimana pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, (3) 

faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan kendala dalam pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitian di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 39 Ungaran, 

Jawa Tengah. Fokus penelitian adalah permasalahan apa saja yang menyebabkan 

remaja di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran mengalami putus 

sekolah, pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Teknis pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif 

dengan model analisis interaktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja Penerima Manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran mengalami putus sekolah atau 

tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi, permasalahan di 

sekolah/ kenakalan remaja, permasalahan keluarga, faktor lingkungan dan intern 

diri sendiri (malas). Pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran sudah terlaksana dengan baik, dilaksanakan secara terpadu 

melalui kegiatan Bimbingan Sosial dengan mengedepankan pada aspek 

rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis, meliputi pembinaan moral 

berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia (sosial), diri sendiri, dan lingkungan 

(alam). Hambatan yang dihadapi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dalam menerapkan pembinaan moral meliputi: a) Kurangnya minat dan 

motivasi remaja Penerima Manfaat dalam mengikuti kegiatan, b) Heterogenitas 

Remaja Penerima Manfaat, c) Rendahnya niat dan kemampuan remaja Penerima 

Manfaat untuk menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan peraturan di Balai 
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Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran, d) Keterbatasan dalam segi 

alokasi waktu maupun sarana dan prasarana, e) Tidak berjalannya fungsi Lurah 

(Ketua Penerima Manfaat), f) Perubahan kondisi cuaca. Faktor yang mendukung 

pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, antara lain adalah dengan adanya: a). 

dukungan Pimpinan Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, b). 

keteladanan dari Pembimbing, Pengasuh, dan pegawai lainnya, c). keuletan, 

kesabaran, dan pengalaman sebagai Pembimbing dan Pengasuh, d). kesadaran 

Diri Sendiri dari Remaja Penerima Manfaat, e). lingkungan balai yang kondusif, 

tenang, asri, dan luas, f). adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, 

classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan karakter di Rindam IV 

Diponegoro Magelang, serta g). kebermanfaatan kegiatan pembinaan moral bagi 

remaja Penerima Manfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sudah 

terlaksana dengan baik, dengan mengedepankan pada aspek rehabilitasi perilaku 

dan rehabilitasi sosial psikologis, meliputi pembinaan moral berhubungan dengan 

Tuhan (agama), sesama manusia (sosial), diri sendiri, dan lingkungan (alam). 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas program-program 

pembinaan karakter bagi remaja putus sekolah sebagai bekal remaja agar memiliki 

sikap dan kepribadian yang baik sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. 2) Bagi Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, 

kegiatan dalam bidang keagamaan agar dapat lebih dijalankan secara maksimal 

dan diharapkan adanya partisipasi pembimbing bahkan pimpinan Balai dalam 

kegiatan tersebut untuk menambah motivasi remaja. Pembimbing maupun 

pengasuh harus lebih bersabar dalam memberikan bimbingan kepada remaja 

putus sekolah dengan memperhatikan berbagai latar belakang, karakteristik 

dan kepribadian yang berbeda-beda. 3) Bagi Remaja Penerima Manfaat, remaja 

Penerima Manfaat diharapkan dapat senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai 

norma-norma yang berlaku di masyarakat setelah mendapatkan pembinaan di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran serta mampu 

menghilangkan kebiasaan negatif yang dapat menghancurkan masa depan mereka, 

remaja harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan program 

kegiatan yang ada selama mendapatkan pembinaaan di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat 

ini adalah keberadaan remaja putus sekolah yang masih tinggi. Penyebab 

dominan adalah ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-

anaknya sebagai akibat kondisi sosial ekonomi keluarganya. Selain itu, 

akibat orang tua at au keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

anaknya dengan berbagai alasan menjadikan anak-anak mereka 

terlantar. 

Putus sekolah masih menjadi masalah krusial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Putus sekolah dapat terjadi akibat dari berbagai 

persoalan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. 

Putus sekolah masuk ke dalam seluruh ranah masyarakat khususnya di 

Indonesia telah menjadi fenomena tersendiri, dan memiliki motif yang 

beragam. Remaja putus sekolah adalah remaja yang tidak dapat 

melanjutkan atau berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi-kondisi 

khusus yang dialami remaja seperti kurangnya perhatian sosial, kurangnya 

fasilitas fisik, dan kurangnya kesempatan untuk berprestasi. 
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Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, 

bahwa: 

kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun 2011 terjadi di 

tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. 

Prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. 

Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan 

SMA, jumlahnya mencapai 77 %. 

 

Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah pada 

tahun 2011 tak kurang dari 8 juta orang. Angka statistik tersebut 

menunjukkan tingkat putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke 

bawah masih sangat tinggi, sehingga pendidikan di Indonesia belum 

merata pada setiap jenjang. 

Berdasarkan catatan pemantauan dan pengaduan pelanggaran hak 

anak Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 

2012, menunjukkan belum adanya perkembangan positif terkait upaya 

pemenuhan dan perlindungan anak negara, salah satunya dalam peme-

nuhan akses pendidikan. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait 

memaparkan setidaknya jutaan anak Indonesia yang putus sekolah. 

”Angka anak putus sekolah masih tinggi. Hal ini menunjukkan potret pen-

didikan di Indonesia masih buram,” jelas Arist. (Padang Ekspres, Senin, 

24/12/2012) 

Tingginya angka putus sekolah membawa dampak yang sangat 

besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Remaja yang putus 

sekolah membawa keresahan sosial, ekonomi, moral, dan masa depan. 

Menurut Nasir (1999:5) menyatakan bahwa akibat anak putus sekolah 
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membawa dampak terjadinya degradasi moral, budi pekerti, patriotisme, 

dan ketidakpuasan para anak, maka pada akhirnya akan mengakibatkan 

kerugian besar bangsa, masyarakat, dan negara. Pada dasarnya, anak yang 

putus sekolah menjadi beban negara dalam berbagai aspek, seperti 

ekonomi, degradasi kultural, moral, intelektual, spiritual, sosial, dan 

sebagainya. Salah satu contoh permasalahan moral pada remaja putus 

sekolah seperti yang dikutip dalam Tribunnews.com pada Rabu, 9 Januari 

2013: 

Nikolaus Mister Elias (18), pria putus sekolah, menyetubuhi 

pacarnya, Kembang (bukan nama sebenanya), hingga hamil dua 

bulan. Akibat perbuatan Elias, keluarga Kembang marah, lalu 

mengadukan Elias ke Polres Sikka, Jumat (4/1/2013) lalu. Polisi 

kemudian menahan Elias di sel Mapolres Sikka, untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

 

Masa remaja merupakan masa transisi di mana pada masa ini 

remaja terjadi fase untuk pembentukan karakter, jati diri, budi pekerti, dan 

kepribadian untuk masa depan mereka apakah mereka bisa membawa diri 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, masyarakat atau tidak. Masa 

remaja juga merupakan periode perubahan baik perubahan nilai, pola, 

perilaku dan minat jika tidak diarahkan dengan benar maka dikhawatirkan 

para remaja justru akan salah melangkah ke arah yang negatif karena tidak 

semua remaja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

lingkungannya. 
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Adanya tanda-tanda kesalahan penyesuaian diri remaja tentu saja 

menuntut penanganan yang cepat dan tepat mengingat masa ini merupakan 

masa penting yang menentukan individu pada masa berikutnya.  

Para remaja memerlukan pembinaan moral sedini mungkin. 

Pendidikan utama dan pertama terjadi di keluarga akan tetapi karena 

berbagai sebab keluarga belum mampu melaksanakan secara optimal 

pendidikan dan pembinaan moral di keluarga melalui penanaman nilai-

nilai moral. Tempat selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan 

pendidikan moral bagi remaja adalah sekolah. Akan tetapi remaja yang 

putus sekolah tidak dapat mengeyam pendidikan dan pembinaan moral 

karena suatu hal mereka sudah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran 

di sekolah.  

Pemerintah melalui Dinas Sosial membentuk suatu lembaga sosial 

yang mampu menampung dan memberikan pembinaan moral bagi remaja 

putus sekolah dalam bentuk pembinaan di balai rehabilitasi sosial khusus 

untuk remaja putus sekolah. Salah satu balai rehabilitasi sosial yang di 

bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ialah Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran yang memberikan 

pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi remaja putus sekolah. 

Penelitian dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara 

organisatoris berada di bawah kendali Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran bertujuan 
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memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi bagi remaja putus sekolah 

dengan pemenuhan kebutuhan baik fisik, psikologi, mental, dan 

keterampilan. 

Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran periode pertama tahun 2013 berjumlah 100 orang remaja putus 

sekolah dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Remaja putus 

sekolah tersebut berusia antara 17 hingga 21 tahun yang putus sekolah 

(drop out) sejak SD, SMP, SMA dari latar belakang keluarga yang 

berbeda-beda. Dipilihnya Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran sebagai objek penelitian, karena balai rehabilitasi sosial ini 

merupakan salah satu dari dua balai rehabilitasi sosial yang berada di 

bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang khusus 

diperuntukkan bagi remaja putus sekolah di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah. Di samping itu, di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap remaja putus sekolah, 

salah satunya ialah pembinaan mental agama dan kepribadian. 

Dalam hal ini, pembinaan mental agama dan kepribadian 

merupakan pendidikan pokok bagi setiap orang, karena dengan pembinaan 

mental agama dan kepribadian, maka pribadi seseorang akan terbentuk 

dengan sendirinya yaitu dapat mengetahui mana yang salah dan mana 

yang benar. 

Salah satu bentuk pembinaan mental agama dan kepribadian 

tersebut adalah pembinaan moral dan budi pekerti. Pembinaan tersebut 
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bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pola-pola tingkah laku 

dan sikap pribadi yang baik agar memiliki sikap dan minat untuk berbuat 

sesuai dengan tatanan nilai sosial dan norma masyarakat dan memiliki 

kesanggupan untuk tenggang rasa dan saling membantu sesamanya serta 

memiliki rasa tanggung jawab. Namun, dari pengamatan sementara 

penulis terhadap pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, masih mengalami banyak 

kekurangan dan belum berjalan dengan baik. Hal ini yang menjadikan 

ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Pembinaan 

Moral Pada Remaja Putus Sekolah Di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan remaja di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran mengalami putus sekolah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran?  

3. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan kendala dalam 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan remaja di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran mengalami putus 

sekolah. 

2. Mengetahui pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

3. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala 

dalam pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan 

yang di dalamnya memuat pembinaan/pendidikan moral. Di samping itu, 

hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang tertarik dengan kajian-kajian moral terutama pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang digunakan dalam upaya peningkatan pembinaan moral 

yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 
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Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam 

melakukan penelitian khususnya tentang pembinaan moral pada remaja 

putus sekolah. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul, 

peneliti menegaskan peristilahan yang terdapat dalam judul skripsi 

meliputi: 

1. Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal 

yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, 

dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan 

dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta 

mendapatkan  pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja yang sedang dijalani, secara lebih efektif 

(Mangunhardjana, 1986: 12). 

Pada penelitian ini yang dimaksud pembinaan adalah bimbingan 

yang diberikan kepada remaja putus sekolah guna membina dan 

menyempurnakan (memperbaiki dan memperbaharui) tindakan agar 

menjadi lebih baik. Pembinaan dalam penelitian ini dapat diartikan juga 

sebagai pendidikan.   
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2. Moral  

Moralitas mengandung beberapa pengertian yaitu adat-istiadat, 

sopan santun, dan perilaku. Dewey mengatakan bahwa moral adalah hal-

hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila, sedangkan Baron, dkk 

menjelaskan moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan 

tindakan yang membicarakan salah atau benar (Budiningsih, 2008: 24). 

Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perilaku. Moral juga 

berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, ajaran kesusilaan (sesuai kaidah 

norma yang berlaku). Seorang dikatakan bermoral apabila bertingkah laku 

sesuai dengan kaidah norma yang ada.  

Sasaran dari moral adalah keselarasan dari perbuatan manusia 

dengan aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan manusia itu 

(Salam, 2000:9). 

Milan Rianto dalam Zuriah (2008: 27-31) menjelaskan bahwa 

ruang lingkup materi moral dikelompokkan menjadi empat yaitu akhlak 

moral dalam hubungan terhadap Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan 

lingkungan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Daroeso (1986:27) 

bahwa penilaian moral dari perbuatan manusia meliputi semua aspek 

penghidupan, dalam hal ini hubungan manusia terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat maupun terhadap 

alam. Jangkauan sikap dan perilaku budi pekerti antara lain: sikap terhadap 

Tuhan, sikap terhadap sesama manusia, sikap terhadap diri sendiri, dan 

sikap penghargaan terhadap alam (Suparno, 2002: 30-35). 
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Pada penelitian ini yang dimaksud moral adalah ajaran tentang baik 

buruknya perilaku, hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila dan 

keselarasan dari perbuatan manusia dengan aturan-aturan. Moral juga 

diartikan sebagai adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya sesuatu 

tingkah laku atau karakter yang telah diterima oleh masyarakat 

3. Remaja Putus Sekolah 

Remaja adalah masa transisi, artinya masa peralihan diantara 

periode anak-anak dan dewasa (Wahyu, 1995: 514). Singgih D. dan Y. 

Singgih (1983:203) mengungkapkan bahwa remaja merupakan masa 

peralihan antara masa anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 

tahun. 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar.  

Remaja putus sekolah adalah remaja yang tidak dapat 

melanjutkan atau berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah yang disebabkan oleh berbagai faktor.  

Remaja putus sekolah yang dimaksud di sini adalah terlantarnya 

remaja dari sebuah lembaga pendidikan formal atau remaja yang tidak 

dapat melanjutkan atau berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah yang disebabkan oleh berbagai faktor. 
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4. Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran 

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan  

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu  melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009). 

Balai Rehabilitasi Sosial merupakan tempat untuk memulihkan 

dan  mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Panti sosial 

merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas 

dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

memberdayakan penyandang masalah kesejahteraaan sosial ke arah 

kehidupan normatif baik secara fisik, mental, dan sosial (Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah No. 80 Tahun 2010). 

Balai Rehabilitasi Sosial dalam penelitian ini, yaitu Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembinaan Moral 

1. Pembinaan/Pendidikan Moral 

Pembinaan moral merupakan pembinaan yang sangat baik dan 

merupakan suatu pembinaan dasar yang utama bagi seluruh makhluk 

dalam masyarakat. Menurut Mangunhardjana (1986:12) definisi tentang 

pembinaan sebagai berikut: 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal 

yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum 

dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

yang sudah ada serta mendapatkan  pengetahuan dan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani, 

secara lebih efektif. 

 

Selanjutnya, Mangunhardjana (1986: 11) juga memberikan 

pernyataan bahwa pembinaan adalah terjemahan dari kata training, 

mengartikan pembinaan sebagai latihan, pendidikan, pembinaan. 

Pembinaan menekankan pada pengembangan sikap, kemampuan, dan 

kecakapan. Unsur dari pembinaan adalah mendapatkan sikap (attitude) dan 

kecakapan (skill). Dalam hal ini pembinaan diartikan sama dengan 

pendidikan.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). 

Zuriah (2008:7) menjelaskan bahwa manusia membutuhkan 

pendidikan dalam kehidupannya dimana pendidikan merupakan usaha agar 

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 

Pendapat lain disampaikan oleh Driyarkara dalam Suparno (2002: 

21-22) bahwa pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia, 

artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia, manusia 

yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi juga manusia yang bermoral, 

berwatak, bertanggung jawab, dan bersosialitas. 

Sedangkan Yusuf (2009: 2-3) berpendapat mengenai pendidikan 

yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan adalah proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan 

cita-cita pribadi individu. Pendidikan menggambarkan suatu proses 

yang melibatkan berbagai faktor dalam upaya mencapai kehidupan 

yang bermakna baik bagi individu sendiri maupun masyarakat 

pada umumnya. Pendidikan diharapkan untuk perkembangan 

peserta didik. 

 

Yusuf (2009: 4) juga menambahkan tentang fungsi pendidikan. 

Adapun fungsi dari pendidikan meliputi berikut ini: 

a. Fungsi pengembangan bahwa pendidikan bertanggung jawab untuk 

mengembangkan potensi atau keunikan individu, baik yang terkait 

dengan aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral-spiritual. 

b. Fungsi penyesuaian bahwa keragaman kemampuan, minat, dan tujuan 

peserta didik tercermin dalam perilaku dan kematangan individu. 

Pendidikan harus dapat memfasilitasi perkembangan karakteristik 

individu yang beragam tersebut. 
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c. Fungsi integratif bahwa pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai sosial 

budaya ke dalam kehidupan para peserta didik, seperti menyangkut 

tata krama, solidaritas, toleransi, kooperatif, kolaborasi dan empati 

sehingga mereka dapat belajar hidup bermasyarakat secara harmonis.  

Fungsi pokok pembinaan menurut Mangunhardjana (1986:14) 

mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan 

b. Perubahan dan pengembangan sikap 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan 

Dalam pembinaan, ketiga hal itu dapat diberi tekanan berbeda 

dengan mengutamakan salah satu hal (Mangunhardjana, 1996: 53). 

Menurut Mangunhardjana (1986:13), pembinaan jika dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh dan dapat berjalan dengan baik, memiliki 

manfaat dapat membantu orang yang menjalaninya untuk: 

a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya. 

b. Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan 

negatifnya. 

c. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya. 

d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah 

atau diperbaiki. 

e. Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup dan kerjanya, 

sesudah mengikuti pembinaan. 
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Ada beberapa macam pembinaan menurut Mangunhardjana 

(1986:21), diantaranya adalah: 

a. Pembinaan orientasi (Orientation Training Program), ditujukan untuk 

sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan 

bidang kerja. 

b. Pembinaan kecakapan (Skill Training), diadakan untuk membantu para 

peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau 

mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan 

tugasnya. 

c. Pembinaan Pengembangan Kepribadian (Personality Development 

Training), pembinaan ini disebut juga sebagai pembinaan 

pengembangan sikap yang menekankan pada pengembangan 

kepribadian dan sikap agar mengenal dan mengembangkan diri 

menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar. 

d. Pembinaaan Kerja (In-service Training), tujuan pembinaan kerja 

adalah agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana 

peningkatan untuk masa depan. Dalam pembinaaan ini akan 

didapatkan penambahan pandangan dan kecakapan serta diperkenalkan 

pada bidang-bidang yang sama sekali baru. 

e. Pembinaan lapangan (Field Training), tujuannya untuk menempatkan 

peserta dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman langsung. Tekanan pembinaan lapangan 
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adalah agar mendapat pengalaman praktis dan masukan khusus 

sehubungan dengan masalah yang ditemukan di lapangan. 

Pembangunan moral/karakter/budi pekerti generasi muda sekarang 

ini amatlah penting karena pemuda adalah pilar pembangunan bangsa, 

pemuda adalah tiangnya pembangunan bangsa dimana pembangunan 

moral/karakter/budi pekerti pemuda bertujuan untuk mempersiapkan 

mereka sebagai pemimpin bangsa masa depan (Amin, 2011:70). 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 2, 

dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional sebagai ultimate goals yang harus dicapai bangsa 

Indonesia ternyata memiliki perhatian yang luar biasa pada moral 

(Mursidin, 2011: 53). 

Moral dan budi pekerti erat kaitannya. Keduanya sering sulit 

dipisahkan karena bersifat abstrak. Setiap orang yang bermoral baik tentu 

akan memiliki budi pekerti luhur, begitu pula sebaliknya. Moral dan budi 

pekerti kadang-kadang mengalami pasang surut seperti halnya iman. 

Karena itu, pembinaan moral dan budi pekerti sangat penting dilakukan. 
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Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan 

budi pekerti seseorang (Endraswara, 2006:166). 

Pembinaan moral disamakan dengan pendidikan moral. Pembinaan 

moral dapat dilakukan oleh siapapun dan di manapun. Pembinaan tidak 

hanya dilakukan dalam keluarga dan di sekolahan saja, tetapi di luar 

keduanya juga dapat dilakukan suatu pembinaan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Amin (2011:67) bahwa 

membangun moral/karakter/budi pekerti anak bangsa bukan hanya 

tanggung jawab orang tua (pendidikan informal) dan guru/dosen di 

sekolah (pendidikan formal) tetapi juga tanggung jawab pemimpin 

masyarakat (pendidikan non formal). 

Pembinaan/pendidikan moral dapat dimaknai sebagai pendidikan 

budi pekerti, pendidikan nilai, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan, 

baik memelihara apa yang baik dan mewujudkan dan menebarkan 

kebaikan ke dalam kehidupan sehari-hari (Djoko Santoso dalam Amin, 

2011:5). 

Zuriah (2008:22) menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan 

pendidikan nasional yang tercantum dalam GBHN dan tujuan 

kelembagaan sekolah serta tujuan pendidikan moral yang diberikan pada 

tingkat sekolah dan perguruan tinggi, maka pendidikan moral di Indonesia 

bisa dirumuskan untuk sementara sebagai berikut: 
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Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan 

luar sekolah) yang mengorganisasikan dan “menyederhanakan” 

sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan 

pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

 

Pendidikan moral adalah suatu proses yang disengaja di mana para 

warga muda dari masyarakat dibantu supaya berkembang dari orientasi 

yang berpusat pada diri sendiri mengenai hak-hak dan kewajiban mereka 

ke arah pandangan yang lebih luas yaitu bahwa dirinya berada dalam 

masyarakat dan ke arah pandangan yang lebih mendalam mengenai diri 

sendiri (Salam, 2000: 76-77). 

Pembinaan moral melatih perbuatan, ucapan, dan pikiran agar 

selalu benar agar kita selalu berbuat kebaikan dan mencegah kesalahan 

yang dapat menghasilkan penderitaan bagi diri kita dan makhluk lain. 

Pembinaan moral dan budi pekerti memang tidak mengenal waktu ada 

kalanya pembinaan dilakukan sebelum dan setelah lahir yang terpenting 

pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti positif. Pembinaan 

moral dan budi pekerti tak lain merupakan peletakan dasar kesadaran 

hidup (Endraswara, 2006: 166-167). 

Pendidikan Moral/Budi Pekerti dilakukan sebagai upaya 

pembinaan bagi para siswa agar menjadi orang-orang yang berwatak 

sekaligus berkepribadian memesona dan terpuji sesuai dengan konsep 

nilai, norma, moral agama, dan kemasyarakatan, serta budaya bangsa. 

Pencerminan watak sekaligus kepribadian yang memesona menjadi 

harapan sebagai anggota masyarakat madani, seperti religious, jujur, 

toleran, disiplin, bertanggung jawab, memiliki harga diri dan percaya diri, 
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peka terhadap lingkungan, demokratis, cerdas, kreatif, dan inovatif 

(Zuriah, 2008: 157). 

Hal senada juga dikemukakan oleh Cahyoto dalam Zuriah (2008: 

65) tujuan pendidikan moral/budi pekerti dapat dikembalikan kepada 

harapan masyarakat terhadap sekolah yang menghendaki siswa memiliki 

kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang 

bermanfaat, dan memiliki kemampuan yang terpuji sebagai anggota 

masyarakat. Pendapat lain mengenai tujuan pendidikan moral juga 

disampaikan oleh Dreben dalam (Zuriah, 2008: 22) bahwa tujuan 

pendidikan moral ialah untuk mengarahkan seseorang menjadi bermoral, 

yang terpenting adalah bagaimanakah agar seseorang dapat menyesuaikan 

diri dengan tujuan hidup bermasyarakat. 

Menurut Draf Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Zuriah 

(2008: 104-105), fungsi atau kegunaan pendidikan moral/budi pekerti bagi 

peserta didik ialah sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi 

peserta didik yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

b. Penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik yang memiliki bakat 

tertentu agar dapat berkembang dan bermanfaat secara optimal sesuai 

dengan budaya bangsa. 

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan 

kelemahan peserta didik dalam perilaku sehari-hari. 
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d. Pencegahan, yaitu mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai dengan 

ajaran agama dan budaya bangsa. 

e. Pembersih, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti 

sombong, egois, iri, dengki, dan ria agar anak didik tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. 

f. Penyaring (filter), yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan 

budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti. 

Ani Nur Aeni (2011: 23-24) dalam karyanya yang berjudul 

Menanamkan Disiplin Pada Anak Melalui Dairy Activity menurut Ajaran 

Islam yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta‟lim yang 

menjelaskan metode pembinaan moral (nilai disiplin) pada anak dilakukan 

melalui pembiasaan bahwa: 

Pembiasaan dilakukan untuk pembinaan pribadi anak. Setiap orang 

tua hendaknya menyadari bahwa dalam pembinaan pribadi anak 

sangat diperlukan pembiasaa-pembiasaan dan latihan-latihan yang 

cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena 

pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap pada anak 

yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya 

tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari 

pribadinya. Kebiasaan melakukan hal yang baik pada anak harus 

diiringi dengan contoh yang baik pula. 

 

Dalam teori pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Dahlan dan 

Salam dalam Mursidin (2011: 68-71), ada beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam pendidikan moral, seperti berikut ini: 

a. Metode qudwah (keteladanan) 

Metode keteladanan merupakan metode yang  paling baik dan 

paling kuat pengaruhnya dalam pendidikan, sebab melalui model yang 

20 



ada orang akan melakukan proses identifikasi, meniru, dan 

memeragakannya. Orang tua, guru atau siapapun yang menjadi figur 

idola akan banyak berpengaruh terhadap perilaku seseorang.  

Ketika seseorang menemukan keteladanan yang baik dalam 

berbagai hal dari lingkungannya (orang tua maupun guru), dia akan 

menyerap dasar-dasar kebaikan, berkembang dengan perilaku dan 

akhlak yang baik. Tatkala dia menemukan perilaku yang buruk maka 

secara perlahan dia sedang bergerak ke arah peniruan perilaku yang 

dilihatnya, sadar maupun tidak pada akhirnya seseorang akan menjadi 

apa yang dilihatnya (Mursidin, 2011: 68-69). 

b. Metode pembiasaan 

Pembiasaan dalam menanamkan moral merupakan tahapan penting 

yang seyogyanya menyertai perkembangan setiap mata pelajaran. 

Pembiasaan ini tentu saja telah menjadi nilai jati diri (mempribadi) dan 

menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kerja jiwa, kesadaran, 

perasaan, kenikmatan, dan kesiapan raga seseorang. 

Mengajari moral dengan tanpa pembiasaan melaksanakannya 

hanyalah menabur benih ke tengah lautan atau melempar benih ke aliran 

sungai yang deras. Betapa sia-sianya karena dalam moral bukan sekedar 

pengetahuan tetapi pemaknaan dalam kehidupan. Quthb dalam Mursidin 

(2011:69) juga menjelaskan bahwa pembiasaan memegang kedudukan 

yang istimewa dalam pendidikan moral sebab dengan pembiasaan hal 
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yang semula dianggap berat akan menjadi ringan, yang susah menjadi 

mudah dan yang kaku menjadi gesit, lancar, dan dinamik. 

c. Metode nasehat 

Salah satu metode pendidikan moral ialah melalui nasehat, nasehat 

termasuk metode pendidikan yang memiliki pengaruh yang baik dan 

efektif bagi pembentukan perilaku anak. Dalam proses membangun 

pembiasaan moral perlu dibarengi pemberian nasehat-nasehat yang 

menyenangkan dan menyegarkan sehingga perilaku bermoral benar-

benar didasarkan pada pemahaman, penerimaan, dan ketulusan yang 

tinggi 

d. Metode pengamatan dan pengawasan 

Metode pengamatan dan pengawasan merupakan salah satu metode 

pendidikan moral yang disampaikan oleh Dahlan dan Salam dalam 

Mursidin (2011:70) bahwa orang tua, kiyai maupun guru hendaknya 

berusaha mampu mengamati dan mengawasi perilaku seseorang secara 

berkesinambungan sehingga seorang anak atau siswa senantiasa berada 

dalam lensa pemantauan. Hendaklah mereka mengamati gerak gerik, 

ucap dan tindak, perilaku, dan akhlaknya. 

e. Metode hukuman dan ganjaran 

Metode hukuman dan ganjaran merupakan salah satu metode 

pendidikan moral dimana setiap anak itu berbeda-beda, ada yang mudah 

paham dengan isyarat saja apabila salah dan ada yang tidak bisa berubah 

kecuali setelah melihat mata membelalak, ada yang bisa berubah dengan 
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bentakan dan ancaman, ada yang baru berubah dengan hukuman yang 

menyakitkan pada fisiknya.  

Akan tetapi, hukuman secara fisik atau setiap hukuman yang 

menyebabkan anak mengalami trauma mental harus dihindari dan dipilih 

metode-metode yang lebih edukatif (Mursidin, 2011: 71) 

Selanjutnya, menurut Paul Suparno, dkk dikutip oleh Zuriah (2008: 

91-96) ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk penyampaian 

pendidikan moral (budi pekerti), antara lain: 

a. Metode demokratis 

Metode demokratis menekankan pada pencarian secara bebas dan 

penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk 

menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan 

guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, 

dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Metode ini digunakan 

untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, 

penghargaan terhadap pendapat orang lain, sportivitas, kerendahana hati, 

dan toleransi. 

b. Metode pencarian bersama 

Metode pencarian bersama lebih menekankan pada diskusi atau 

soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan 

menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentatif 

untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah 

bersama.  
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c. Metode siswa aktif 

Metode ini menekankan pada proses melibatkan anak sejak awal 

pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan anak dalam 

kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Anak 

membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai pada proses 

penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk 

mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, 

kerja sama, kejujuran, dan daya juang. 

d. Metode keteladanan 

Metode keteladanan merupakan proses imitasi atau meniru dari 

tindakan guru atau orang tua, tingkah laku orang muda dinilai dengan 

meniru (imitasi). Apa yang dikatakan orang yang lebih tua akan terekam 

dan dimunculkan kembali oleh anak. Proses pembentukan pekerti pada 

anak akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Dengan 

keteladanan guru dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang 

kokoh.  

e. Metode live in 

Metode live in dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman 

hidup bersama dengan orang lain langsung dalam situasi yang sangat 

berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung 

anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara 

berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai 

kehidupannya. 
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f. Metode penjernihan nilai 

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman 

dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. 

Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung 

seorang anak. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan 

baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami 

pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan 

nilai dengan dialog efektif dalam bentuk sharing atau diskusi yang 

mendalam dan intensif.  

Selain itu, Paul Suparno (2002: 42-44) juga menyampaikan teori 

mengenai model penyampaian moral (budi pekerti), yaitu: 

a. Model sebagai mata pelajaran tersendiri 

Pendidikan Budi Pekerti/Moral disampaikan sebagai mata 

pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru 

bidang studi budi pekerti harus membuat Garis Besar Pedoman 

Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), 

metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, Budi 

Pekerti/Moral sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang 

terstruktur. 

b. Model terintegrasi dalam semua bidang studi 

Penanaman nilai dalam pendidikan moral (budi pekerti) juga 

disampaikan secara terintegrasi dalam semua bidang studi. Guru dapat 

memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan bidang 
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studinya. Nilai-nilai hidup dapat ditanamkan melalui beberapa pokok 

atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan 

model seperti ini, semua guru adalah pengajar budi pekerti tanpa kecuali. 

c. Model di luar pengajaran 

Penanaman nilai-nilai hidup yang membentuk budi pekerti juga 

dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pengajaran. 

Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan 

penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-

nilai hidupnya. Model kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah 

yang bersangkutan yang mendapat sampiran tugas tersebut atau 

dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya. 

d. Model gabungan 

Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model 

terintegrasi dan di luar pengajaran secara bersama. Penanaman nilai 

lewat pengakaran formal terintegrasi bersamaan dengan kegiatan di luar 

pelajaran. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama dengan tim 

baik oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. 

Anak mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk pekerti mereka baik 

secara informatif dan diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-

kegiatan yang terencana dengan baik. 

Widiastono (2004:108) menyatakan bahwa pendidikan moral bagian 

pendidikan nilai yaitu upaya untuk membantu subyek didik mengenal, 

menyadari pentingnya, dan menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya 
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dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia, baik secara 

perorangan maupun dalam masyarakat. Pembinaan nilai sendiri sebenarnya 

juga terkait dengan bagaimana cara seseorang memahami sebuah nilai.  

Dalam usaha pembinaan nilai, Kaswardi (1993: 77) menyebutkan 

tiga model pembinaan/pengembangan nilai, yaitu: 

a. Model pewarisan lewat pengajaran langsung atau semacam indoktrinasi 

Model ini mengintruksikan bahwa kepada anak didik, nilai-nilai 

disampaikan atau ditanamkan, bahkan sering dipompakan dengan 

pengulangan-pengulangan, latihan, dan pemaksaan (enforcement), secara 

mekanistik. Pengaruh yang negatif atau merugikan anak harus dicegah 

dari lingkungan anak. Di sini nilai-nilai moral yang ada dalam 

masyarakat, dimengerti lebih sebagai kebajikan-kebajikan, seperti 

ketertiban, kejujuran, kesederhanaan dan sebagainya, atau sebagai 

tindakan sosial yang positif. Anak didik dianggap sebagai penerus nilai-

nilai yang ada. Dan nilai lebih dari merupakan peraturan masyarakat 

belaka. 

b. Model pengembangan kesadaran nilai atau penerangan nilai (value 

clarification)  

Model ini menegaskan bahwa nilai dapat disebut sebagai nilai jika 

diketemukan sendiri oleh anak didik dan dialaminya sendiri. Anak didik 

dibantu menyelidiki masalah-masalah nilai secara pribadi atau secara 

kelompok agar mereka semakin lama semakin sadar akan nilai-nilainya 

sendiri. 
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c. Pengembangan nilai etika swatata 

Model ini mengisyaratkan bahwa anak didik tumbuh dan 

berkembang melalui tahap-tahap perkembangan dalam suatu seri tahap-

tahap yang secara kualitatif berbeda satu sama lain. Perkembangan 

kesadaran nilai dalam diri anak didik terjadi melalui perubahan ide anak 

didik itu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Pada anak didik 

harus lebih ditumbuhkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis yang 

universal. Pendidikan nilai berupa dibantunya anak didik untuk tumbuh 

tahap demi tahap mencapai kemandirian atau keswatataan etis. Puncak 

dari tahap pertumbuhan anak ialah bila anak didik mulai betul-betul 

mandiri berswatata dalam pertimbangan etisnya. 

Pendidikan moral membutuhkan sosialisasi. Sosialisasi moral (budi 

pekerti), diakui atau tidak, sesungguhnya merupakan wahana penanaman 

nilai, yang di dalamnya tidak hanya sekedar mentransfer nilai melainkan 

melalui proses kristalisasi nilai. Secara tradisional, penanaman nilai menjadi 

tanggung jawab orang tua dan lembaga (Handoko dalam Endraswara, 2006: 

11). 

Model sosialisasi dan penanaman budi pekerti (moral) menurut 

Handoko dalam Endraswara (2006: 11-20) adalah: 

a. Pendekatan pedagogi kritis dan demokratisasi pendidikan 

Pendidikan moral/budi pekerti perlu disampaikan dalam suasana yang 

kondusif dan tidak memasung k reativitas penerimanya. Menurut 

Yumarna dalam Endraswara (2006:12) pendidikan budi pekerti (moral) 

dapat dilakukan melalui pedagogis kritis, maksudnya proses penanaman 

moral/budi pekerti sebagai upaya sadar untuk mempersiapkan generasi 

penerus, termasuk anak didik yang kritis. Melalui demokratisasi 
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pendidikan, sosialisasi bodi pekerti (moral) akan menuju pembaharuan 

kultur dan norma keberadaan. 

b. Model keteladanan 

Melalui keteladanan, budi pekerti (moral) akan pindah dari satu orang ke 

orang lain secara wajar. Sosialisasi budi pekerti (moral) di institusi 

manapun, faktor keteladanan sangat menetukan. Keteladanan akan 

menyangkut dua kutub yang saling berkepentingan, antara lain dari 

seorang guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa, pimpinan kepada 

bawahan, orang tua kepada anak, dan seterusnya akan menjadi pijakan 

tersendiri bagi sosialisasi budi pekerti (moral). 

c. Model integrated 

Sosialisasi budi pekerti (moral) dengan cara menempel pada bidang lain 

yaitu budi pekerti (moral) menjadi bahan yang harus diboncengkan atau 

diikutkan pada bidang lain, misalnya budi pekerti (moral) yang 

diboncengkan pada pendidikan agama atau menyatu padu (integrated) 

pada PPKn. 

 

Berdasarkan pendapat Endraswara bahwa sosialisasi pendidikan 

moral dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pedagogi kritis dan 

demokratisasi pendidikan, model keteladanan, dan model integrated. 

Erwin Novianto, Maman Rachman dan S. Sri Redjeki (2012:58) 

dalam karyanya yang berjudul Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui 

Pendidikan Pramuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati yang 

dimuat dalam Unnes Civic Education Journal  juga menjelaskan bahwa: 

Pembinaan moralitas tidak hanya diajarkan melalui kegiatan 

keagamaan saja seperti halnya: TPQ, ceramah Agama, kajian hadist, 

kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, melainkan 

juga diajarkan dalam kegiatan pramuka dalam pembinaan moral. 

Pembinaan moral tentang yang baik bagi kehidupan manusia di 

lembaga pemasyarakatan Pati khususnya dalam kegiatan pramuka 

dilakukan dalam materi pembinaannya agar melekat didalam dirinya 

sebagai warga binaan, sehingga dalam kehidupannya ke depan 

kembali ke masyarakat menjadi individu yang memiliki nilai moral 

dan norma kebaikan. 

 

Atas dasar pengertian tersebut sasaran yang perlu dibina adalah 

pribadi, moral, dan budi pekerti remaja putus sekolah, yang didorong untuk 
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membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, 

serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan 

kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya 

berpotensi untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya pelaksanaan pembinaan pasti memiliki tujuan yaitu membantu 

remaja untuk memperkembangkan diri sehingga menjadi anak yang berguna 

dalam kehidupannya. Jadi, pembinaan moral memiliki tujuan untuk 

mengarahkan remaja menjadi bermoral sehingga dapat menempatkan diri 

pada kehidupan masyarakat.  

2. Moral 

Secara etimologis, kata “moral” berasal dari kata Latin “mos”, yang 

berarti tata cara, adat-istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah 

“mores” dalam arti adat istiadat atau kebiasaan (Handoyo, 2010: 4). Moral 

diartikan sebagai ajaran kesusilaan (Salam, 2000: 2). Istilah lain moral 

berasal dari kata morale berarti custom, kebiasaan, adat-istidat. Tahu adat 

disebut bermoral dan sebaliknya disebut immoral. Kelakuan tidak baik 

disebut a moral. Orang tahu adat, mengerti tertib sopan santun disebut 

moralis (Salam, 2000: 59). 

Dalam bahasa Arab kata „moral‟ berarti budi pekerti, yang memiliki 

makna sama dengan kata „akhlak‟, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata 

„moral‟ dikenal dengan arti „kesusilaan‟ (Handoyo, 2010: 4). Sedangkan 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dari W.J.S Poerwadarminto terdapat 
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keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan 

kelakuan (Salam, 2000: 2). 

Dewey mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan nilai-nilai susila sedangkan Baron, dkk menjelaskan moral adalah 

hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang 

membicarakan salah atau benar (Budiningsih, 2008: 24). 

Franz Magnis Suseno dalam Handoyo (2010: 4) mengemukakan 

bahwa moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia. Namun, bukan 

mengenai baik-buruk begitu saja. Wijono (2006:219) memberikan 

penjelasan lebih rinci tentang moral adalah sebagai berikut: 

Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum 

mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak, budi pekerti; 

susila. Bermoral artinya mempunyai pertimbangan baik buruk; 

berakhlak baik sesuai dengan moral (adat sopan santun, dsb). 

 

Moral juga berkaitan dengan budi pekerti. Hal tersebut senada 

dengan pendapat Endraswara (2006: 165) yang menjelaskan bahwa moral 

dan budi pekerti erat kaitannya keduanya sering sulit dipisahkan karena 

bersifat abstrak. Setiap orang yang bermoral baik tentu akan memiliki budi 

pekerti luhur, begitu pula sebaliknya. 

Zuriah (2008:17) menjelaskan bahwa pengertian budi pekerti dalam 

bahasa Inggris diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung 

beberapa pengertian yaitu adat-istiadat, sopan santun, dan perilaku. Namun, 

pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku. 

 

31 



Pendapat lain tentang moralitas yaitu diungkapkan oleh Rachel 

dalam Handoyo (2010:5) bahwa moralitas sebagai usaha untuk membimbing 

tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling 

baik menurut akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut 

kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Pendapat 

lain disampaikan oleh Poespoprodjo dalam Handoyo (2010:5) bahwa 

moralitas diartikan sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, dan baik atau buruk. 

Moral adalah sebagai keseluruhan norma yang mengatur tingkah 

laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang 

baik dan benar (Daroeso, 1986: 23). Norma moral merupakan penjabaran 

konkret dari nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat atau bangsa. 

Jadi, moral merupakan suatu ajaran tentang baik buruknya kelakuan manusia 

dan menjadi pedoman yang konkret dalam sikap dan tingkah laku manusia. 

Sedangkan nilai moral adalah sesuatu yang dianggap baik dan sebagai 

pedoman yang konkret untuk bersikap dan mengukur baik buruknya 

perilaku seseorang. 

Terkait dengan moral, menurut Wila Huky yang dikemukakan 

kembali oleh Daroeso (1986:22) mengatakan bahwa untuk memahami moral 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

a. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan diri pada 

kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. 
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b. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan 

warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam 

lingkungan tertentu. 

c. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan 

pandangan hidup atau agama tertentu. 

Menurut Haricahyono (1995:221), moral dibatasi sebagai suatu yang 

berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar 

salahnya sesuatu tingkah laku. Selain itu, moral diartikan sebagai adanya 

kesesuaian dengan ukuran baik buruknya sesuatu tingkah laku atau karakter 

yang telah diterima oleh masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai tingkah 

laku laku spesifik, seperti misalnya tingkah laku seksual. 

Erwin Novianto, Maman Rachman dan S. Sri Redjeki (2012:58) 

dalam karyanya yang berjudul Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui 

Pendidikan Pramuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati yang 

dimuat dalam Unnes Civic Education Journal  menjelaskan bahwa: 

Moral sering dihubungkan dengan adat dan kebiasaan. Moral 

merupakan pendapat umum yang diterima dan menjadi pegangan 

sebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku 

manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan 

yang membuat seseorang mengikuti  arah  yang  betul  atau  salah.  

Moral juga  dilihat  sebagai  suatu  corak  tingkah  laku yang terbina 

hasil daripada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang 

telah diterima oleh sebuah masyarakat dalam menentukan buruk 

baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat. 

 

 

Sasaran dari moral adalah keselarasan dari perbuatan manusia 

dengan aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan manusia itu 

(Salam, 2000:9). 
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Dari beberapa pengertian moral, dapat dilihat bahwa moral 

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan 

dengan baik atau buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini 

mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Seseorang dikatakan bermoral bilamana orang tersebut bertingkah laku 

sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma 

agama, norma hukum dan sebagainya. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dan berbagai referensi seri 

filsafat, ternyata tidak sedikit yang menyamakan pengertian akhlak, moral, 

dan budi pekerti yaitu kelakuan, tabiat, watak atau sifat yang hakiki dari 

seseorang (Zuriah, 2008: 137). Akhlak juga diartikan sebagai tata nilai yang 

bersifat azali yang mewarnai cara berfikir, bersikap, dan bertindak seseorang 

terhadap dirinya sendiri, Allah SWT dan Rasul-Nya, sesamanya, serta 

lingkungan sekitar. Salam (2000:2) juga mengemukakan bahwa moral 

mempunyai pengertian yang sama dengan kesusilaan, memuat ajaran 

tentang baik buruknya perbuatan. Ada juga pendapat yang mengatakan 

bahwa istilah budi pekerti atau moral dalam pengertian terluas adalah 

pendidikan (Zuriah, 2008: 2). Dengan kata lain budi pekerti mempelajari arti 

diri sendiri (kesadaran diri) dan penerapan arti diri itu dalam bentuk 

tindakan. 

Berdasarkan beberapa pengertian moral di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa moral adalah ajaran baik buruk, benar salah tingkah laku 

manusia (ajaran kesusilaan). Moral juga berkaitan dengan budi pekerti 
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(akhlak) yang sesuai dengan adat-istiadat (sopan santun). Seseorang 

dikatakan bermoral apabila bertingkah laku sesuai dengan norma-norma 

yang ada di masyarakat. 

3. Ruang Lingkup Moral 

Ruang lingkup materi moral dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain berwujud 

ibadah/menyembah dan meminta tolong kepada Tuhan, seperti 

berusaha (berupaya) dan berdoa. Contoh lain yaitu shalat, puasa, 

tolong-menolong, kasih sayang, bersikap ramah, sopan. 

b. Akhlak terhadap diri sendiri 

Setiap manusia harus mempunyai jati diri sehingga seseorang akan 

menghargai dirinya sendiri dan mengetahui kemampuan, kelebihan, 

maupun kekurangannya. 

c. Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia meliputi perilaku kepada orang 

tua, orang yang lebih tua dan lebih muda, serta antar sesama. Seorang 

anak menghormati dan mencintai orang tua serta taat dan patuh 

kepadanya. 

Kepada orang yang lebih tua sebaiknya bersikap hormat, 

menghargai, dan meminta saran, pendapat, petunjuk, dan bimbingan 

sedangkan kepada orang yang lebih muda seharusnya sikap kita 

melindungi, menjaga, dan membimbingnya dengan petunjuk, nasehat, 
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saran atau pendapat yang baik. Antar sesama sikap kita antara lain 

menyapa jika bertemu, tidak menyinggung perasaannya, dan 

menolongnya jika mendapat kesulitan. 

Kelima sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan 

utuh, satu sama lain tak dapat dipisahkan meskipun tiap sila dapat 

berdiri sendiri dan mempunyai fungsi tersendiri. Dalam menjaga 

hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya juga dijelaskan 

dalam Pancasila, yaitu pada sila II, sila III, sila IV, dan sila V, sebagai 

cerminan kehidupan manusia yang harmonis, maka isi ajaran Pancasila 

harus dijelaskan untuk dihayati dan diamalkan.  

Ajaran sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, 

sikap, dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup 

bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan 

sesuatu hal sebagaimana mestinya. Suyahmo (2011:128) menjelaskan 

bahwa yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama 

umat manusia dalam mewujudkan sila Kemanusiaan yang adil dan 

beradab adalah pengakuan hak asasi manusia, artinya manusia harus 

diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak 

dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap 

saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepo seliro. 

Persatuan Indonesia, dalam konteks Pancasila dapat diartikan 

sebagai usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina 
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nasionalisme dalam negara Indonesia. Persatuan Indonesia yang 

demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya 

nasionalisme Indonesia, dengan modal dasar persatuan warga negara  

Indonesia baik bangsa asli maupun keturunan asing dan dari 

bermacam-macam suku bangsa. 

Suyahmo (2011:132) juga menjelaskan bahwa di dalam Persatuan 

Indonesia terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi 

di dalam masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, 

kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Pebedaan-perbedaan 

itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih serta menjadi daya tarik 

kearah kerja sama dan kesatuan  atau kearah sintesa yang lebih 

harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Suyahmo (2011:135) mengungkapkan bahwa Kerakyatan Yang 

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan bermakna sebagai suatu sistem 

pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu, yang 

dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan 

musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan 

putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan 

mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup 

bersama.  

Di dalam Demokrasi Pancasila, semua warga negara Indonesia 

mempunyai kedudukan , hak, dan kewajiban yang sama. Oleh karena 
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itu dalam menggunakan haknya setiap individu harus memperhatikan 

dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, 

tidak boleh memaksakan kehendak pada pihak lain. Dengan etikad 

baik dan penuh rasa tanggung jawab harus menghormati dan menaati 

setiap hasil keputusan yang telah disepakati  bersama dalam lembaga 

perwakilan rakyat. Dengan keputusan yang diambil harus menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebebasan dan 

keadilan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan hidup 

yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan 

bersama.  

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara sederhana 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, 

yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi 

haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab. Sila 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud 

pengamalannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan 

sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, 

keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak 

orang lain (Suyahmo, 2011: 146)”. 

 

Keadilan sosial ini merupakan cita-cita ideal yang ingin 

diwujudkan oleh masyarakat Pancasila untuk membina kesejahteraan 

hidup bersama, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup manusia yang telah 

menjadi haknya, supaya semua warga dapat menikmati hidup yang 

layak. 
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d. Akhlak terhadap lingkungan 

Akhlak terhadap lingkungan meliputi alam dan sosial-masyarakat-

kelompok. Akhak kepada alam meliputi flora dan fauna maka kita 

harus mematuhi aturan dan norma demi menjaga kelestariaan dan 

keserasiannya. Sedangkan akhlak kepada sosial, masyarakat, dan 

kelompok maka kita harus saling menghormati, menghargai, dan 

tolong-menolong untuk mencapai kebaikan (Milan Rianto dalam 

Zuriah, 2008: 27-31). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Suparno (2002: 30-35) bahwa budi 

pekerti (moral) dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

a. Sikap terhadap Tuhan merupakan penghormatan kepada Sang Pencipta. 

Sebagai makhluk kita menghormati Sang pencipta lewat penghayatan 

iman kita diajak menghormati dan memuji Sang pencipta.  

b. Sikap terhadap sesama manusia dapat ditinjau sebagai berikut: 

1) Sikap penghargaan terhadap setiap manusia; 

2) Penghargaan terhadap perempuan; 

3) menghargai gagasan dan bersedia hidup berdampingan dengan orang 

lain; 

4) sikap tenggang rasa, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, sopan, dan 

tepati janji; 

5) sikap berbangsa dan cinta tanah air; dan 

6) nilai adat dan aturan sopan santun. 
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c. Sikap terhadap diri sendiri dapat ditinjau dari sikap berikut: 

1) sikap jujur, terbuka, dan harga diri; 

2) beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti 

disiplin, bijaksana, cermat dan percaya diri; 

3) daya juang dan penguasaan diri; dan 

4) kebebasan dan tanggung jawab.  

d. Sikap penghargaan terhadap alam sekitar, misalnya anak dibimbing 

untuk menjaga lingkungan hidup, menggunakan barang secara 

bertanggung jawab dan kritis terhadap persoalan lingkungan yang 

dihadapi masyarakat. Kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan membuang sampah 

pada tempatnya sangat penting ditanamkan dalam diri anak agar anak 

biasa dengan hidup sehat.    

Selain itu, menurut Endraswara (2006:84) bahwa budi pekerti 

(moral) jawa meliputi tiga hal, yaitu: 

a. Budi pekerti yang berhubungan dengan Ketuhanan. Budi pekerti ini 

mengatur hubungan orang Jawa kepada Sang Pencipta, cenderung pada 

konsep habluminallah. 

b. Budi pekerti yang berhubungan antara sesama manusia atau 

habluminanas. Hubungan manusia dengan sesama dapat diartikan lebih 

luas, yaitu kepada mahkluk lainnya. 
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c. Budi pekerti terhadap alam dan makhluk lain. Orang Jawa memiliki 

pedoman hidup selalu memayu hayuning jagad, terkait dengan aktivitas 

manusia dengan manusia serta dengan alam semesta. 

Edi Sedyawati, dkk dalam Zuriah (2008:136) juga mengungkapkan 

bahwa budi pekerti/moral mencakup sikap dan perilaku seseorang dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta alam sekitarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

ruang lingkup moral ada empat hal yaitu moral berhubungan dengan Tuhan, 

sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan.    

Zuriah (2008:68-70) mengutip dari Puskur KBK (2001) menyatakan 

bahwa perilaku dasar dan sikap yang diharapkan dimiliki anak sebagai dasar 

pembentukan pribadinya adalah sebagai berikut: 

a. Meyakini adanya Tuhan yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Menaati ajaran agama yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan dan taat menjalankan perintah dan menghindari larangan 

agama. 

c. Toleransi yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan toleransi dan 

penghargaan terhadap pendapat dan tingkah laku orang lain. 

d. Menghargai diri sendiri yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap kemampuan dan kelebihan dirinya sendiri. 

e. Disiplin diri yaitu sikap dan perilaku sebagai cerminan dari ketaatan, 

kepatuhan, dan ketertiban perilaku terhadap norma dan aturan yang 

berlaku. 

f. Etos kerja dan belajar yaitu sikap dan perilaku sebagai cerminan dari 

semangat, kecintaan, loyalitas, dan penerimaan terhadap kemajuan hasil 

kerja atau belajar. 

g. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. 

h. Keterbukaan yaitu sikap dan perilaku seseorang mencerminkan adanya 

keterusterangan dan kesediaan menerima saran serta kritik dari orang 

lain. 
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i. Mengendalikan diri yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengatur 

dirinya sendiri. 

j. Berpikir positif yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk dapat berpikir 

jernih, tidak buruk sangka. 

k. Potensi diri yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk dapat membuat 

keputusan sesuai dengan kemampuannya mengenal bakat, minat, dan 

prestasi serta sadar akan keunikan dirinya. 

l. Cinta dan kasih sayang yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan 

adanya unsur memberi perhatian, perlindungan, dan pengorbanan 

terhadap orang yang dikasihi. 

m. Kebersamaan dan gotong royong yaitu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama, 

saling membantu tanpa pamrih. 

n. Kesetiakawanan yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepedulian kepada orang lain dan rasa setia kawan terhadap orang lain. 

o. Saling menghormati yaitu sikap dan perilaku untuk menghargai dalam 

hubungannya antar individu dan kelompok. 

p. Tata krama dan sopan santun yaitu sikap dan perilaku sopan santun 

dalam bertindak dan bertutur kata terhadap orang tanpa menyinggung 

serta menghargai tata cara yang berlaku sesuai dengan norma, budaya, 

dan adat-istiadat. 

q. Rasa malu yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan tidak enak hati, 

rendah karena berbuat sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, norma, 

dan aturan. 

r. Kejujuran yaitu sikap dan perilaku apa adanya, tidak berbohong, tidak 

dibuat-buat, tidak ditambah dan dikurangi. 

 

B. Remaja Putus Sekolah 

1. Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan 

psikologik, dan perubahan sosial. Penggunaan istilah untuk menyebutkan 

masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa, ada yang memberi 

istilah puberty (Inggris), puberteit (Belanda), pubertas (Latin), yang berarti 

kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Ada 
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pula yang menggunakan istilah Adulescentio (Latin) yaitu masa muda 

(Rumini dan Sundari, 2004: 53).  

Di Indonesia baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai 

dalam arti yang umum. Dalam pembahasan ini selanjutnya digunakan istilah 

remaja. Mengutip pernyataan Y. Singgih D. Gunarso dan Singgih D. 

Gunarso dalam Rumini dan Sundari (2004:56), selanjutnya akan dipakai 

istilah remaja, tinjauan psikologis yang ditujukan pada seluruh proses 

perkembangan remaja dengan batas usia 12 sampai dengan 22 tahun. 

Perkembangan kurun waktu masa remaja dapat disimpulkan: 

a. Masa pra remaja kurun waktunya sekitar 11 sampai dengan 13 tahun bagi 

wanita dan pria sekitar 12 sampai dengan 14 tahun. 

b. Masa remaja awal sekitar 13 s.d. 17 tahun bagi wanita dan bagi pria 14 

s.d. 17 tahun 6 bulan. 

c. Masa remaja akhir sekitar 17 s.d. 21 tahun bagi wanita dan bagi pria 

sekitar 17 tahun 6 bulan s.d. 22 tahun (Rumini dan Sundari, 2004: 53). 

Definisi senada mengenai remaja juga dijelaskan dalam kepustakaan 

Belanda dalam Singgih D. dan Y. Singgih (1983:202) bahwa adolescentia 

atau remaja adalah masa perkembangan sesudah masa pubertas, yakni antara 

17 tahun dan 22 tahun. Sedangkan Rumini dan Sundari (2004: 53) 

mendefinisikan masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak 

dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi 

untuk memasuki masa dewasa. 
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Lain halnya dengan J. Piaget dalam Singgih D. dan Y. Singgih 

(1983:202) memandang adolescentia sebagai suatu fase hidup dengan 

perubahan-perubahan penting pada fungsi intelegensi, tercakup dalam 

perkembangan aspek kognitif. Sedangkan F. Neidhart dalam Singgih D. dan 

Y. Singgih (1983:202) memandang masa adolescentia sebagai masa 

peralihan ditinjau dari kedudukan ketergantungannya dalam keluarga 

menuju ke kehidupan dengan kedudukan mandiri. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun yang meliputi perubahan 

biologis, perubahan psikologik, dan perubahan sosial. 

2. Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah adalah 

terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan 

oleh berbagai faktor. 

Gunawan (2000:71) mengartikan pengertian putus sekolah sebagai 

predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu 

menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan 

studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga 

masyarakat/anak yang hanya mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 

sampai kelas 5, disebut sebagai putus sekolah SD (belum tamat SD/tanpa 

STTB). Demikian juga seorang warga masyarakat yang ber-STTB SD 
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kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas 2 saja, disebut putus 

sekolah SMP, dan seterusnya. 

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan rendah, 

kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap dapat menjadi beban 

masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu ketenteraman masyarakat 

(Gunawan, 2000: 72). Hal ini diakibatkan kurangnya pendidikan atau 

pengalaman intelektual, serta tidak memiliki keterampilan yang dapat 

menopang kehidupannya sehari-hari. Lebih-lebih bila mengalami frustasi 

dan merasa rendah diri tetapi bersikap overkompensasi bisa menimbulkan 

gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang 

bertentangan dengan norma-norma sosial yang positif. 

Masalah putus sekolah bisa menimbulkan ekses dalam masyarakat 

karena itu penanganannya menjadi tugas kita semua sehingga para putus 

sekolah tidak mengganggu kesejahteraan sosial. Ada tiga langkah yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

a. Langkah preventif: membekali para peserta didik dengan keterampilan-

keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini agar kelak bila 

diperlukan dapat merespon tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat 

secara positif sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi beban 

masyarakat atau menjadi parasit dalam masyarakat. Misalnya 

keterampilan-keterampilan kerajinan, jasa, elktronika, PKK, batik, 

fotografi, dan sebagainya. 

b. Langkah pembinaan: memberikan pengetahuan-pengetahuan praktis 

yang mengikuti perkembangan/pembaharuan zaman melalui bimbingan 

baik secara fisik, mental, kepribadian maupun social dan latihan-latihan 

dalam lembaga-lembaga sosial/pendidikan luar sekolah seperti LKMD, 

PKK, kelompok pencapir, karang taruna, dan sebagainya. 

c. Langkah tindak lanjut: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan 

fasilitas-fasilitas penunjang sesuai kemampuan masyarakat tanpa 
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mengada-ada, termasuk membina hasrat pribadi untuk berkehidupan 

yang lebih baik dalam masyarakat (Gunawan, 2000: 72).  

 

3. Remaja Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah adalah 

terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan 

oleh berbagai faktor. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Undang-

Undang tentang Kesejahteraan Anak tersebut maka remaja termasuk dalam 

kategori anak. Sedangkan anak (remaja) putus sekolah termasuk dalam 

kategori anak (remaja) terlantar. 

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya 

melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi 

dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang dimaksud anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya 

tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun 

sosial. 

Sedangkan Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan definisi 

mengenai penerima manfaat salah satunya adalah remaja terlantar,yaitu: 

Remaja terlantar adalah anak yang berusia antara 14 sampai dengan 

21 tahun yang karena suatu sebab orang tuanya kurang mampu dan 

atau melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi 

kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun 

sosialnya. 

46 



Berdasarkan pengertian di atas, remaja yang mengalami putus 

sekolah termasuk dalam dalam kategori anak dan remaja terlantar. Remaja 

putus sekolah adalah anak yang berusia antara 14 sampai dengan 21 tahun 

yang karena suatu sebab orang tuanya kurang mampu dan atau melalaikan 

kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar 

terutama dalam hal pendidikan. 

Remaja putus sekolah yang dimaksud di sini adalah terlantarnya 

remaja dari sebuah lembaga pendidikan formal atau remaja yang tidak 

dapat melanjutkan atau berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah yang disebabkan oleh berbagai faktor. 

Pakasi (1985:4) mengemukakan besarnya jumlah putus sekolah 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

Pertama, adanya pendapat bahwa tidak dibenarkan bagi seorang 

anak perempuan untuk tinggal bersekolah sampai berumur delapan 

atau sembilan tahun. Orang tua takut kalau-kalau anak ini tidak akan 

menemui jodohnya jika bersekolah begitu lama. Kedua, keadaan 

ekonomi yang sangat parah memaksa orang tua mencabut dari 

sekolah anak laki-laki yang telah berumur delapan atau Sembilan 

tahun untuk menolong dalam pekerjaan di sawah atau lading, guna 

meringankan beban hidup keluarga. Ketiga, kegagalan dalam 

mengikuti pelajaran-pelajaran.  

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Beeby (1982: 176-179), 

bahwa: 

 

Sebab putus sekolah lebih dikarenakan masalah sosial ekonomi 

daripada masalah pendidikan. Sebab umum kedua terjadinya putus 

sekolah adalah terbatasnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan. 

Pola umum putus sekolah di SD adalah bahwa anak-anak 

meninggalkan sekolah untuk sementara di masa panen dan ketika 

kembali ke sekolah ia menemukan dirinya sudah ketinggalan terlalu 

jauh untuk bisa mengikuti pelajaran lebih lanjut. 
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Pendapat lain mengenai penyebab putus sekolah dikemukakan oleh 

Sweeting dan Muchlisoh (1998:14), yaitu: 

Alasan anak-anak keluar sekolah dari Sekolah Dasar secara prematur 

umumnya adalah erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Namun 

kadang-kadang ada anak yang terus-menerus sakit. Anak-anak 

remaja, khususnya laki-laki, keluar sekolah sebab mereka membantu 

menambah penghasilan orang tua.  

 

Selain itu, alasan putus sekolah pada jenjang SMP lebih dikarenakan 

jarak jauh yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah, sekaligus juga 

beratnya beban pekerjaan rumah dan juga tugas-tugas keluarga yang harus 

dilakukan. Faktor lain yang menyebabkan putus sekolah adalah karena uang 

yang tersedia digunakan untuk biaya yang lain, misalnya keadaan 

darurat/biaya dokter (Sweeting dan Muchlisoh, 1998: 19). 

Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah antara lain adalah: 

a. Faktor Internal 

1) Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi 

sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu 

membayar kewajiban  biaya sekolah yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam 

menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah 

psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan 

baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya. Selain itu 

adalah peranan lingkungan.  

2) Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain 

seperti play stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak 

naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali 

ke sekolah. 

3) Anak yang terkena sanksi karena mangkir sekolah sehingga 

terkena Droup Out. 

b.  Faktor Eksternal 

1) Keadaan status ekonomi keluarga 

Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pembiayaan hidup anak sehingga anak sering 

dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi 
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keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini 

yang pada akhirnya mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan 

mengikuti pelajaran. 

2) Perhatian orang tua 

Kurangnya perhatian orang tua cenderung  akan menimbulkan 

berbagai masalah. Semakin besar anak, perhatian orang tua 

semakin diperlukan, dengan cara dan variasi yang sesuai dengan 

kemampuan. Kenakalan anak salah satu penyebabnya adalah  

kurangnya perhatian orang tua. 

3) Hubungan orang tua kurang harmonis 

Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian 

orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan 

ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius 

dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan 

anak mengalami putus sekolah (Abdul Halik:2011). 

 

K.M. Joshi (2010:554) dalam karyanya yang berjudul Indigenous 

Children Of India: Enrolment, Gender Parity And Drop-Out In 

School Education yang dimuat dalam International Journal of Sociology 

and Social Policy juga dijelaskan bahwa: 

The intensity of drop-out varies from location to location within the 

regions of indigenous community’s habitation. The geographical 

location is also significantly associated with the participation of 

the indigenous children in school education. The region with  high  

prevalent  drop-out is  usually  found to  be  associated  with  low 

enrolment and a lower percentage of girls than boys in the school 

system. It is closely associated with socio-economic conditions. It 

has also been established that major factors in drop-outs are 

improper physical availability of school, access and facilities are 

less than satisfactory, tangible and intangible costs of education, 

conditions of household level, poverty, etc. (Bhagyalakshmi, 2001).  

 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa intensitas drop out bervariasi 

dari lokasi ke lokasi dalam wilayah tempat tinggal masyarakat adat. Lokasi 

geografis juga dihubungkan dengan keikutsertaan anak-anak pribumi dalam 

pendidikan sekolah. Daerah dengan prevalensi drop out tinggi biasanya 

ditemukan terkait dengan pendaftaran rendah dan persentase yang lebih 
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rendah dari anak perempuan daripada anak laki-laki dalam sistem sekolah. 

Hal ini terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi. Telah ditetapkan bahwa 

faktor utama dalam drop out adalah ketersediaan fisik yang tidak tepat dari 

sekolah, akses dan fasilitas yang kurang memuaskan, biaya pendidikan 

yang terukur dan tak terukur, kondisi tingkatan rumah tangga, kemiskinan, 

dan lain-lain. 

C. Pembinaan/Pendidikan Moral melalui Pendidikan Non Formal 

Membangun moral/karakter/budi pekerti anak bangsa bukan hanya 

tanggung jawab orang tua (pendidikan informal) dan guru/dosen di 

sekolah (pendidikan formal) tetapi juga tanggung jawab pemimpin 

masyarakat (pendidikan non formal) (Amin, 2011:67). Pemimpin 

masyarakat yang dimaksud antara lain pemimpin dan pembina olahraga, 

pemimpin dan pembina Pramuka, pemimpin dan pembina kegiatan 

kesenian, pemimpin dan pembina organisasi massa, pemimpin dan 

pembina keagamaan, pemimpin dan pembina kerukunan masyarakat, dan 

lain-lain. Jadi pembangunan moral/karakter tidak semata-mata di rumah 

(pendidikan informal) dan di sekolah (pendidikan formal) tetapi 

disinergikan dengan pendidikan di masyarakat (pendidikan non formal). 

Membangun moral/karakter bangsa melalui pendidikan non formal 

merupakan salah satu alternatif. Pendidikan moral/karakter/budi 

pekerti/akhlak mulia adalah pendidikan perilaku, perilaku yang unggul 

dapat dibentuk dari kegiatan-kegiatan pendidikan di masyarakat.  
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Pendidikan non formal adalah suatu aktivitas pendidikan yang 

datang di luar sistem pendidikan formal yang ditujukan untuk melayani 

anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan non formal sejatinya diberikan kepada masyarakat 

sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal yang 

berfungsi mengembangkan potensi peserta didik yang menekankan pada 

penguasaan dan pengetahuan keterampilan fungsional serta pengembangan 

sikap dan kepribadian profesional (Amin, 2011: 66). Sedangkan Joesoef 

(1999: 82) mengungkapkan bahwa sebagaimana tugas-tugas pendidikan 

formal juga pendidikan informal maka tugas pendidikan non formal 

adalah: 

“membantu kualitas dan martabat sebagai individu dan warga 

negara yang dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri 

harus dapat mengendalikan perubahan dan kemajuan”. 

 

Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional, pasal 1 ayat 12).  

Pendidikan nonformal atau yang lebih dikenal dengan istilah 

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
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Pendidikan non formal hampir selalu berurusan dengan usaha 

bimbingan, pembinaan, dan pengembangan warga masyarakat yang 

mengalami keterlantaran pendidikan dari keadaan yang kurang tahu 

menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dari kurang melihat 

masa depan menjadi seorang yang memiliki sikap mental pembaharuan 

dan pembangunan (Napitupulu dalam Sutarto, 2007: 12).  

Pendidikan non formal mencakup pendidikan life skill, PAUD, 

pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan kesetaraan. Satuan 

pendidikannya dapat dalam bentuk kursus-kursus, lembaga/badan 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, majlis taklim, sanggar-

sanggar, dan lain-lain. 

Dalam lingkungan pendidikan non formal yang sejatinya 

bermuatan kurikulum keterampilan diisi dengan kegiatan atau praktek 

yang memberi bekal moral/karakter/budi pekerti peserta didik. Pendidikan 

non formal baik yang diprogramkan oleh pemerintah maupun masyarakat 

merupakan salah satu jalur pendidikan yang efektif untuk membangun 

moral/karakter anak bangsa.  

Pendidikan nonformal dan informal adalah bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan yang mengutamakan keaktifan para 

siswanya untuk pertumbuhan dan perkembangan karakter, mental, sosial, 

dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang (Depdikbud, 1991: 1). 
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Pendidikan non formal berusaha membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya, ini berarti bahwa keseluruhan program pendidikan non formal 

mengarah kepada upaya dan kegiatan pengembangan kualitas manusia 

Indonesia agar memiliki pribadi, pekerjaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan 

yang terpuji, memiliki nalar, budi dan gerak yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, manusia yang mampu mengadakan hubungan baik dengan 

Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam di sekitarnya 

(Sutarto, 2007: 15). 

Sutarto (2007:46) menjelaskan bahwa pendidikan non formal 

sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, diselenggarakan 

bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, mempunyai tujuan untuk: 

1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 

3. Mempertinggi budi pekerti 

4. Memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air 

5. Menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab 

atas pembangunan bangsa 
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D. Balai Rehabilitasi Sosial 

1. Rehabilitasi Sosial 

Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses 

refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan 

seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam 

kehidupan bermasyarakat (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 

Tahun 2010). 

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (UU Nomor 11 

Tahun 2009). 

Rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan 

pemberian bantuan untuk: 

a. Memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam masyarakat. 

b. Memperbaiki kemampuan orang dan lingkungan sosial dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial. 

c. Memperbaiki status dan peranan sosial orang sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

pasal 7 dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk 

memulihkan dan  mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang 

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, 
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motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. 

Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: 

a. motivasi dan diagnosis psikososial; 

b. perawatan dan pengasuhan; 

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 

d. bimbingan mental spiritual; 

e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 

g. pelayanan aksesibilitas; 

h. bantuan dan asistensi sosial; 

i. bimbingan resosialisasi; 

j. bimbingan lanjut;  

k. rujukan. 

 

2. Balai Rehabilitasi Sosial 

Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang 

memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraaan sosial ke 

arah kehidupan normatif baik secara fisik, mental, dan sosial (Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2010). 

Balai rehabilitasi sosial merupakan tempat untuk memulihkan dan  

mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang mengalami disfungsi sosial 

agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
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Balai Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Balai 

Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang 

pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan multi 

layanan.  

Untuk melaksanakan tugas, Balai Rehabilitasi Sosial 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana teknis operasional penyantunan, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial. 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan, pelayanan 

dan rehabilitasi sosial. 

d. Pengelolaan ketatausahaan. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Balai rehabilitasi sosial bertujuan memberikan pelayanan dan 

rehabilitasi bagi sasaran penerima manfaat dengan pemenuhan kebutuhan 

baik fisik, psikologi, mental, dan keterampilan. 
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E. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Bogdan dan Taylor dalam Ngabiyanto (2011:8) menjelaskan bahwa: 

Metodologi adalah berarti proses, prinsip-prinsip dan prosedur yang 

dipakai dalam mendekati persoalan-persoalan dan usaha-usaha untuk 

mencari jawabannya. Dalam ilmu-ilmu sosial, istilah itu dipakai untuk 

makna bagaimana seseorang melakukan riset atau penelitian. 

 

Metode dimaksudkan agar sasaran dari hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bukanlah angka sebagai alat 

metode utamanya. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2007: 4). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk 

meneliti kondisi/peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial untuk 

mencari keterangan yang seobjektif mungkin dari responden maupun 

informan sehingga diperoleh data yang benar-benar valid, penilaian validitas 

melalui pengecekan silang atas sumber informasi/data yang diperoleh. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran yang beralamat di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 39 

Ungaran, Jawa Tengah. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan remaja di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran mengalami putus sekolah. 

2. Pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran.  

3. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala dalam 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber data 

tambahan. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong 2007: 157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

Data yang diperoleh dari penelitian ini dihimpun dari: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 
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a) Responden 

Responden adalah orang yang dimintai memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan 

dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, lisan ketika menjawab 

wawancara (Arikunto, 2010: 188). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran sebanyak 

14 orang. 

b) Informan  

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila 

pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2010: 

188). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 13 orang yang 

merupakan petugas-petugas yang terkait dengan pembinaan remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, yaitu 

petugas yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan moral, pegawai 

bagian Penyantunan/Yanrehsos/Tata Usaha, pekerja sosial, dan pengasuh 

di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui kepustakaan (library research) dan studi dokumen. 

Sumber data ini diperoleh dari arsip dan dokumen resmi, buku-buku, 
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majalah-majalah, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah yang berada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Dari data-data sekunder 

ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang lebih luas lagi 

bagi peneliti sehingga hasil penelitian tentang pembinaan moral remaja 

putus sekolah yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran dapat tercapai. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Rachman (1999:71) menyatakan bahwa penelitian di samping 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan. Metode dan alat pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Menurut Rachman (1999:77) observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan 

langsung dan pengamatan tidak langsung. 

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati 

secara langsung pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Dengan hal 

tersebut dapat diketahui gambaran tentang pola pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran. 

61 



Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang 

telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara hasil 

wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong, 2007:186). Pewawancara mengajukan pertanyaan dan nara 

sumber menjawab pertanyaan dari pewawancara. Arikunto (2010:270), 

secara garis besar mendefinisikan pedoman wawancara ada dua yaitu, 

sebagai berikut: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan 

jenis ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah 

sebagai pengemudi jawaban responden. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list atau 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 

Dalam penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan adalah 

pedoman wawancara terstruktur. Sebelum melakukan wawancara peneliti 
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telah mempersiapkan instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait 

pembinaan moral remaja putus sekolah yang berada di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Untuk memperoleh data mengenai pembinaan moral pada remaja 

putus sekolah dan permasalahan yang menyebabkan remaja mengalami 

putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, 

maka pewawancara akan melakukan wawancara dengan petugas-petugas 

yang bertanggungjawab dan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran tentang pembinaan moral remaja putus 

sekolah sebagai informannya dan para penerima manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran sebagai respondennya. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga pendapat, teori dalil atau 

hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Rachman, 1999: 96). Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian 

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber 

data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan 

(Moleong, 2006:217). 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan 

mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, 

dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan atau aktivitas pembinaan 

63 



moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran. 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan data sangat diperlukan karena keabsahan atau validitas 

data merupakan faktor penting dalam penelitian. Pengujian validitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi adalah 

teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2007: 330).  

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori (Moleong, 2007:330). Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif (Patton dalam Moeloeng, 2007: 330). Dalam hal ini dapat dicapai 

dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian akan 

diperoleh data yang benar-benar valid. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis mempunyai kedudukan sangat penting dilihat dari tujuan 

penelitian. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa:  

menganalisis data adalah upaya bekerja dengan data mencakup 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mensintesiskannya, 

mencari pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan 

memutuskan apa yang akan dilaporkan atau diceritakan kepada orang 

lain (Moleong, 2007:248).  

 

Patton (dalam Moleong 2007:280) menjelaskan bahwa analisis data 

adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data 

hasil penelitian mudah dipahami oleh orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20) ada dua 

metode analisis data yaitu: 
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“Pertama model analisis mengalir, dimana komponen analisis (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan 

secara saling mengalir secara bersamaan. 

Kedua model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen 

analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) 

saling berinteraksi.” 

 

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang kedua yaitu 

model analisis interaksi yang terdiri dari komponen reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data. 

Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.  

Gambar 1. Teknis Analisis Kualitatif (Milles and Huberman dalam 

Sugiyono, 2009: 338) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada 
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66 



dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama 

penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dan remaja 

putus sekolah ditulis dalam catatan sistematis. 

2. Penyajian data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan 

dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan 

penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah. 

3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Keadaan Umum Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial. Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di 

bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan 

pendekatan multi layanan. Dalam mengemban tugas, Balai Resos juga 

mempunyai fungsi sebagai penyusun rencana teknis operasional 

penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi 

sosial, pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran mempunyai sebuah 

Unit Rehabilitasi Sosial “Wening Wardoyo”. 

Ruang lingkup penanganan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran adalah memberikan pelayanan dan rehabilitasi 
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sosial kepada Remaja Putus Sekolah/Terlantar juga Anak Korban 

Tindak Kekerasan, dengan harapan agar kelak mereka dapat bekerja, 

hidup mandiri dan agar mereka akan dapat kembali melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar dan bermanfaat bagi orang lain. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran terletak 

di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 39 Ungaran, Jawa Tengah. 

Secara lokasi mudah dijangkau dengan berbagai alat transportasi 

maupun angkutan umum. Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran ini terletak cukup jauh dari keramaian sehingga suasananya 

cukup tenang serta kondusif bagi para Penerima Manfaat untuk 

mendapatkan pembinaan dan menerima jam latihan dengan penuh 

konsentrasi. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

mempunyai tanah seluas 24.857 m² yang terdiri dari beberapa 

kompleks bangunan dengan rincian: gedung kantor 3 unit, aula 1 unit, 

rumah dinas 3 unit, poliklinik 1 unit, dapur dan ruang makan 1 unit, 

gudang 1 unit, mushola 1 unit, garasi 1 unit, pos jaga 1 unit, ruang 

ketrampilan 3 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang pendidikan 3 unit. 

Sedangkan untuk sarana transportasi, Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran memiliki 1 unit mobil, 4 unit sepeda motor roda 

dua, dan 1 unit tossa roda tiga. 

Sejarah terbentuknya Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran berawal dari tahun 1977. Balai Rehabilitasi Sosial 
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“Wira Adhi Karya” diawal berdirinya bertugas memberikan pelayanan 

kepada remaja putus sekolah dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 

1977 dikenal dengan nama Panti Karya Taruna (PKT), kemudian 

secara resmi tanggal 2 Oktober 1979 diresmikan oleh Gubernur  Jawa 

Tengah, Soepardjo Roestam atas nama Menteri Sosial RI dengan nama 

Panti Penyantunan Anak (PPA) Ungaran, pada tahun 1994 berganti 

nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja dan kemudian ditindaklanjuti  

SK. Mensos Nomor 22 Tahun 1995 menjadi Panti Sosial Bina Remaja 

(PSBR) “Wira Adi Karya” Ungaran dengan klasifikasi tipe A. 

Dengan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, sejak bulan Juli 2002 berubah menjadi Panti Asuhan “Wira 

Adi Karya” Ungaran berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 1 tanggal 

2 April 2002 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan 

Gubernur Provinsi Jawa tengah Nomor 50 Tahun 2008, maka sejak 1 

Juli 2008 berubah menjadi Panti Bina Remaja “Wira Adi Karya” 

Ungaran dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Tengah. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 

111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berubah nama 

menjadi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” dan merupakan 

Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi anak dan remaja putus 

70 



sekolah/terlantar meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan 

kemampuan serta ketrampilan kerja agar termotivasi untuk mampu 

bekerja secara mandiri maupun kelompok dalam kehidupan 

bermasyarakat dan agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar dan bermanfaat bagi orang lain. 

Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial, Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga memiliki visi, 

misi, dan tujuan yang dijabarkan dengan jelas. Visi Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yaitu terwujudnya Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial di Jawa Tengah yang semakin mandiri 

dan sejahtera.  

Sedangkan Misi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran yaitu mengembangkan perilaku Penerima Manfaat yang 

mendukung pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, 

mengembalikan kondisi mental psikologis dan sosial sasaran 

penanganan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu melaksanakan 

fungsi sosial dalam tatanan kehidupan dan penghidupan 

bermasyarakat, memberdayakan sasaran penanganan dengan 

mengembangkan sistem rehabilitasi karya yang berbasis pada 

pengaruh alternatif yang produktif, maju, berdaya saing dan 

berkelanjutan, membangun jaringan kerjasama dengan berbagai 

kalangan yang mampu mendukung kemandirian sasaran penanganan, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan 
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kualitas penyelenggaraan rehabilitasi kesejahteraan sosial Penerima 

Manfaat. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat hidup 

mandiri dan bekerja sesuai dengan  keterampilan yang dimilikinya, 

memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada anak agar bisa 

hidup bermasyarakat, melatih anak agar bisa disiplin, bekerjasama dan 

beradaptasi dengan lingkungan. 

Sasaran garapan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

adalah anak remaja putus sekolah/terlantar secara ekonomi maupun 

sosial dan anak korban tindak kekerasan dengan jumlah penerimaan 

tiap tahunnya 300 Penerima Manfaat. yang dibagi dalam 1 Tahun 

terdapat 3 Angkatan, terdiri dari: 

Angkatan I  : bulan Januari s/d bulan April 

Angkatan II  : bulan Mei s/d Agustus 

Angkatan III : bulan September s/d Desember 

Persyaratan untuk menjadi Penerima Manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran, antara lain: remaja 

putri/putra dari keluarga kurang/tidak mampu, remaja normal sehat 

jasmani dan rohani, berusia 16-21 tahun, pendidikan tamat SD s/d 

SLTA atau Droup Out, berbadan sehat/tidak cacat, dan belum pernah 

menikah. 
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2. Struktur, Tugas dan Keadaan Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 
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Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: 

a. Kepala Balai  

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi sebagaimana tersebut dalam kedudukan, tugas pokok, dan fungsi 

Balai Rehabilitasi Sosial. 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi maka rencana program Sub Bagian Tata 

Usaha adalah: 

1) Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Resos. 

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui bimbingan 

teknis/pelatihan profesional untuk kegiatan teknis maupun kegiatan 

ketrampilan. 

3) Mengoptimalkan sarana prasarana Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran. 

4) Peningkatan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun 

mitra kerja, dunia usaha maupun masyarakat. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Kepala Sub.Bag. Tata Usaha 

 

Asmiharti Nadhiroh, SH. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19630217 198703 2 004 
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2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 

dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d. Seksi penyantunan 

Seksi Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

dan pelaksanaan kegiatan penyantunan Balai Rehabilitasi Sosial. Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi seksi penyantunan maka rencana teknis 

operasional penyantunan Penerima Manfaat diwujudkan dalam time 

schedule progam kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengasramaan 

Lama waktu layanan penyantunan Penerima Manfaat diberikan 

selama di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

adalah: 

Angkatan I: bulan Januari s/d April, 100 anak Penerima Manfaat 
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Angkatan II: bulan Mei s/d Agustus, 100 anak Penerima Manfaat 

Angkatan III: bulan September s/d Desember, 100 anak Penerima 

Manfaat 

Pengasramaan dilaksanakan dengan sistem cottage/wisma, 

sejumlah 9 (sembilan) wisma dengan penghuni rata-rata 11-12 orang 

untuk setiap wisma. Untuk pembimbing wisma ditunjuk 1 orang 

pegawai sebagai pengasuh. 

2) Pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari dan perbaikan gizi 

Kebutuhan makan sehari-hari dilayani dengan menggunakan 

sistem dapur umum, yang standar menunya telah disetujui dan 

disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Puskesmas 

Ungaran. Untuk kebutuhan sehari-hari disediakan dalam skala prioritas 

dan standart cukup. Biaya per makanan disediakan dari anggaran rutin 

berdasarkan alokasi dana yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan indeks 

SOSH Rp. 15.000,-/OH. Guna memberikan tambahan gizi bagi 

Penerima Manfaat melalui APBN-Kementerian Sosial RI diberikan 

subsidi melalui bantuan progam PKPS-BBM-KS dan bantuan dari 

Yayasan Dharmais. Untuk memenuhi gizi pada anak diberikan 

tambahan menu sebagai berikut: buah, snack seminggu 3 kali, bubur 

kacang ijo setiap hari Selasa, susu murni setiap hari Rabu. 

3) Pemenuhan kebutuhan kesehatan/obat-obatan 
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a) Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyediakan obat-obatan ringan 

untuk penanganan pertama, sedangkan pemeriksaan kesehatan 

dilaksanakan: 

(1) Di Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran setiap hari Kamis, 

dokter dan atau perawat dari Puskesmas datang ke Balai Resos 

“Wira Adhi Karya” Ungaran. 

(2) Puskesmas Lerep Kabupaten Semarang apabila sewaktu-waktu 

penerima manfaat menderita sakit termasuk rawat inap. 

(3) Rumah Sakit Umum Ungaran apabila pelayanan kesehatan di 

Puskesmas tidak memadai penyakit Penerima Manfaat. 

b) Pemenuhan pemeliharaan kebersihan, antara lain meliputi: 

(1) Kebersihan diri, setiap bulan Penerima Manfaat memperoleh: 

sabun mandi, shampoo, sabun cuci dan pasta gigi. 

(2) Kebersihan lingkungan: kain pel, kreolin, ember, gayung, 

keset, engkrak, sabit, cangkul dan lain-lain. 

4) Pemenuhan kebutuhan pakaian 

Setiap Penerima Manfaat diberikan kebutuhan sandang berupa 1 

(satu) stel pakaian olahraga, kemeja batik lengan pendek 1 buah serta 

seragam kerja untuk pelatihan keterampilan. 

e. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi Sosial. 
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1) Tahapan teknis pelayanan / proses pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen bidang Yanrehsos Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran 

 

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting 

yang mendukung keberhasilan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 

Penerima Manfaat. Petugas Balai Rehabilitasi Sosial harus memiliki 

kemampuan, keahlian, dan pengalaman khususnya di bidang pelayanan 

TAHAP PELAYANAN PENDEKATAN AWAL 

- Persiapan Administrasi 

- Seleksi dan Motivasi 

- Persiapan Fisik 

- Persiapan Mental Psikologis dan Sosial 

- Orientasi dan Pengenalan Program Layanan 

- Pencerahan Wacana Diri 

 

 

 

 
TAHAP PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 

a. Pelayanan Kesehatan 

b. Rehabilitasi Pengubahan Perilaku 

c. Rehabilitasi Sosial Psikologis 

d. Pemberian Penambahan Pengetahuan Umum 

e. Bimbingan Pemilihan Pekerjaan 

f..Bimbingan Keterampilan Kerja 

g. Bimbingan Kewirausahaan 

h. Sidang Kasus (Case Conference) 

i. Praktek Belajar Kerja (Resosialisasi) 

j. Ujian Keterampilan Kerja dan Pengetahuan Umum 

 

 

TAHAP PASCA PELAYANAN DAN REHABILITASI 

1.  Penyaluran 

2.  Bimbingan Lanjut Dan Terminasi 
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rehabilitasi sosial dan didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

masing-masing petugas tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

membina Penerima Manfaat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Balai 

Rehabilitasi Sosial. Berikut ini gambaran keadaan jumlah petugas Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran berdasarkan golongan ruang: 

Tabel 1. Keadaan Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  

No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah 

1. Pembina Tk.I (IV/b) 1 

2. Pembina (IV/a) 1 

3. Penata Tk.I (III/d) 7 

4. Penata (III/c) 2 

5. Penata Muda Tk.I (III/b) 8 

6. Penata Muda (III/a) 2 

7. Pengatur Tk.I (II/d) 2 

8. Pengatur (II/c) - 

9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 

10. Pengatur Muda (II/a) 2 

11. Juru Tk.I (I/d) - 

12. Juru (I/c) - 

13. Juru Muda Tk.I (I/b) 1 

14. Juru Muda (I/a) - 

 JUMLAH 28 orang 

Sumber: Kasubbag Tata Usaha Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Tahun 2013 

 

Data keadaan pegawai Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran juga 

dijabarkan menurut jenjang pendidikan yang ditempuh. Berikut ini adalah 

gambaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh dan jenis 

kelamin: 
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Tabel 2. Keadaan Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah  

1. S2 2 

2. S1 6 

3. D3 1 

4. D1 1 

5. SLTA 12 

6. SLTP 2 

7. SD 2 

 JUMLAH 28 orang 

Sumber: Kasubbag Tata Usaha Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Tahun 2013 

 

Tabel 3.  Keadaan Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran  Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Pendidikan Jumlah  

1. Laki – Laki 14 

2. Perempuan 14 

 JUMLAH 28 orang 

Sumber: Kasubbag Tata Usaha Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Tahun 2013 

 

Data di atas menunjukkan bahwa pegawai yang ada di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan tenaga yang sudah 

memiliki kualifikasi tersendiri dengan didukung tingkat pendidikan yang 

cukup tinggi. 
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3. Gambaran umum keadaan penerima manfaat (remaja putus sekolah) 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 

Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi remaja putus 

sekolah/terlantar. Ruang lingkup penanganannya ialah memberikan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Remaja Putus Sekolah/Terlantar 

dengan harapan kelak mereka dapat bekerja, hidup mandiri dan agar 

mereka akan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dan bermanfaat bagi orang lain. 

Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada 

remaja putus sekolah, para remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran disebut dengan istilah sebagai 

Penerima Manfaat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Asmi selaku 

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran: 

Di sini kami melayani remaja putus sekolah dengan jumlah 100 

orang, kalau dulu mereka disebut sebagai kelayan tetapi sekarang 

ini istilahnya berubah menjadi Penerima Manfaat. Dan istilah itu 

lebih halus dipergunakan mbak. (wawancara tanggal 25 Februari 

2013) 

 

Remaja putus sekolah yang dibina di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah 

sesuai dengan wilayah kerja Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran. Ada 18 alokasi wilayah calon Penerima Manfaat, antara lain: 
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Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, 

Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten 

Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kota 

Salatiga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, 

Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora.  

Namun dikarenakan beberapa hal, berdasarkan hasil observasi dan 

data registrasi Penerima Manfaat angkatan I tahun 2013 terdapat 17 orang 

Penerima Manfaat yang berasal dari Wonosobo yang bukan merupakan 

wilayah kerja Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Hal 

itu bisa saja terjadi dan diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, seperti pernyataan dari Bapak Bambang selaku staf Yanrehsos 

berikut ini: 

“Wonosobo itu nggak termasuk. Jadi wilayah kerja kita itu 18 

kabupaten/kota, lha Wonosobo itu masuknya wilayah Sukoharjo, 

dari Banyumas, Cilacap, Kebumen sampai Wonogiri. Kalau kita 

wilayah Pantura. Kalau ada anak dari Wonosobo disini, itu kan 

dari Dinas Sosialnya di sana sudah banyak anaknya dan di sini 

juga ada yang mengundurkan diri dan kuotanya masih ada. Dan 

kalau di sini sudah penuh ya nggak bisa kan kapasitas kita 100 

anak”. (Wawancara tanggal 25 Maret 2013) 

 

 

Jumlah remaja Penerima Manfaat yang dibina di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran berjumlah 100 remaja yang berasal 

dari beberapa daerah di jawa Tengah. Namun, karena beberapa hal maka 

ada beberapa remaja penerima Manfaat yang keluar maupun 

mengundurkan diri sehingga yang tersisa sekarang ini sebanyak 67 remaja. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wati, pegawai bagian penyantunan 

bahwa: 

“Sebenarnya di sini kapasitas 100 anak mbak. Dulu awal juga ada 

100 anak lebih cuma ada yang keluar masuk. Ada berbagai macam 

alasan, ada yang karena panggilan kerja, ada yang nggak kerasan, 

ada yang kasus di sini kayak nyuri hp temen akhirnya dia ijin 

pulang nggak ke sini lagi. Ya karena seleksi alam itu sehingga di 

sini tinggal 67 anak”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para remaja putus 

sekolah untuk menjadi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain yaitu: remaja putri atau putra dari 

keluarga kurang/tidak mampu, remaja normal sehat jasmani dan rohani, 

usia 17-21 tahun, pendidikan tamat SD sampai SLTA atau droup out, 

berbadan sehat/tidak cacat, belum pernah menikah. Berikut tabel yang 

menggambarkan persebaran usia Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran: 

Tabel 4. Jumlah Remaja Putus Sekolah sebagai Penerima Manfaat 

Angkatan I Tahun 2013 Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran Berdasarkan Usia  

No. Usia 
Jenis kelamin Jumlah 

(orang) Laki-laki Perempuan  

1. 14 tahun - - - 

2. 15 tahun 1 - 1 

3. 16 tahun 8 2 10 

4. 17 tahun  6 3 9 

5. 18 tahun 13 6 19 

6. 19 tahun 7 5 12 

7. 20 tahun 7 2 9 

8. 21 tahun 4 - 4 

9. 22 tahun 1 - 1 

10. 23 tahun 1 1 2 
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11. 24 tahun - - - 

Jumlah 67 orang 

Sumber: Dokumen Yanrehsos Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran Angkatan I Tahun 2013 

 

Berdasarkan data di atas, terdapat 1 anak yang berusia 15 tahun, 10 

anak berusia 16 tahun, 9 anak berusia 17 tahun, 19 anak yang berusia 18 

tahun, 12 anak yang berusia 19 tahun, 9 anak berusia 20 tahun, 4 anak 

yang berusia 21 tahun, 1 anak yang berusia 22 tahun dan 2 anak yang 

berusia 23 tahun. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa persyaratan usia 

untuk menjadi Penerima Manfaat tidak sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. Namun karena beberapa hal, pada kenyataannya kriteria usia 

Penerima Manfaat tidak sesuai aturan persyaratan yang berlaku. Misalnya 

dalam hal usia, terdapat beberapa anak yang menjadi Penerima Manfaat 

sedangkan usia mereka masih 15-16 tahun bahkan ada yang usianya di atas 

21 tahun. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang selaku staf 

bidang Yanrehsos terkait dengan permasalahan usia Penerima Manfaat: 

“Sebenarnya aturannya usia 17 sampai 21 tahun, akan tetapi karena 

ada calon Penerima Manfaat yang mendaftar dan usianya ada yang 

16 tahun atau 22-23 tahun kita seleksi dahulu dan kita 

pertimbangkan masalah apakah dia sangat membutuhkan 

pembinaan di sini, kondisi keluarga serta kemampuannya jika nanti 

harus mengikuti pembinaan selama 4 bulan”. (Wawancara tanggal 

25 Maret 2013) 

 

Setelah remaja putus sekolah diterima sebagai Penerima Manfaat 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka pada tahap pelayanan 

Pendekatan Awal diadakan tes psikologis dan tes penjurusan untuk 

mengetahui bakat dan minat remaja terkait dengan pengambilan jenis 
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keterampilan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan Penerima 

Manfaat.  

Pemberian pelatihan keterampilan merupakan salah satu jenis 

pelayanan dan rehabilitasi sosial di bidang rehabilitasi karya yang 

diberikan kepada remaja putus sekolah sebagai Penerima Manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Rehabilitasi karya 

merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial yang berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar penerima manfaat dapat 

memiliki keterampilan kerja dan menjadi manusia produktif, mampu 

menolong dirinya sendiri, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.  

Program Rehabilitasi Karya yang diberikan berupa keterampilan 

kerja tingkat dasar meliputi: Otomotif Roda 2, Otomotif Roda 4, Las, Tata 

Rias, dan Menjahit. Berikut ini data remaja putus sekolah berdasarkan 

jenis keterampilan yang diikuti: 

Tabel 5. Jumlah Remaja Putus Sekolah sebagai Penerima Manfaat 

Angkatan I Tahun 2013 Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran Berdasarkan Jenis Keterampilan 

No. Jenis Keterampilan 
Jenis kelamin Jumlah 

(orang) Laki-laki Perempuan  

1. Menjahit 6 12 18 

2. Tata Rias/Salon - 6 6 

3. Las 7 - 7 

4. Otomotif Roda Empat  6 - 6 

5. Otomotif Roda Dua 30 - 30 

Jumlah 67 orang 

Sumber: Dokumen Yanrehsos Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran Angkatan I Tahun 2013 
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Salah satu tujuan didirikannya Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

remaja putus sekolah agar dapat hidup mandiri dan bekerja sesuai dengan  

ketrampilan yang dimilikinya. Maka dengan adanya Balai Rehabilitasi 

Sosial ini diharapkan mampu mengurangi jumlah atau tingkat remaja 

putus sekolah yang menjadi pengangguran.  

Setelah para remaja putus sekolah mendapatkan pembinaan baik 

dalam bimbingan sosial maupun bimbingan karya di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran diharapkan pembinaan yang telah 

diberikan tersebut dapat menjadi bekal hidupnya kelak dan bermanfaat 

bagi masa depan remaja sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus 

bangsa yang mandiri, bermartabat, dan berkualitas. Selain itu, dari hasil 

pembinaan selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran diharapkan dapat menjadikan remaja putus sekolah 

menjadi remaja yang sehat baik jasmani maupun rohani menjadi pribadi 

yang sehat dan mandiri, mampu menjalankan ibadah dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, peduli dan setia kawan serta memiliki 

keterampilan hidup untuk menunjang masa depannya yang lebih baik lagi. 

a. Gambaran umum subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari responden dan sebagai 

informan, yaitu beberapa remaja Penerima Manfaat (Amin, Khanif, 

Chasby, Muhlas, Irkham, Musako, Faqih, Nurdin, Ruba‟i, Antok, 

Naufal, Kiki, Layli, Suprihatin), Kepala Bagian Tata Usaha (Asmiharti 
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Nadhiroh, S.H), pekerja sosial/pembimbing (Dra. Tri Murdiastuti, C.H 

Martani), pengasuh (Bapak Samiran, Bapak Sobirin, Bapak Widarso), 

staf bagian Yanrehsos (Singgih Kurniawan, S.Psi., Bambang Suryanto, 

Rudi Kurniawan, Amd.), staf bagian Penyantunan (Masunah 

Rahmawati, Aks., Ibu Ine), pembina Pramuka (bapak Priyanto), pelatih 

Taekwondo (bapak Basuki). 

4. Faktor yang menyebabkan remaja di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran mengalami putus sekolah  

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari 

suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Remaja putus sekolah yang 

dimaksud di sini adalah terlantarnya remaja dari sebuah lembaga 

pendidikan formal atau remaja yang tidak dapat melanjutkan atau 

berhenti sekolah sebelum tamat pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah yang disebabkan oleh berbagai faktor.  

Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran merupakan remaja yang berumur antara 15 hingga 23 tahun yang 

mengalami putus sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Data yang 

menggambarkan keadaan Penerima Manfaat berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 6. Jumlah Remaja Putus Sekolah sebagai Penerima Manfaat Angkatan I 

Tahun 2013 Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 
Jenis kelamin Jumlah 

(orang) Laki-laki Perempuan  

SMA/sederajat 9 5 14 

SMP/sederajat  27 11 38 

SD/sederajat 12 3 15 

Total 67 

Sumber: Dokumen Yanrehsos Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran Angkatan I Tahun 2013 

 

Data di atas menunjukkan bahwa Penerima Manfaat mengenyam 

pendidikan di bangku sekolah paling banyak ialah hingga SMP/sederajat 

yaitu sebanyak 38 anak. Sedangkan 15 anak berpendidikan terakhir di 

Sekolah Dasar/Sederajat. Terdapat 14 anak yang sudah merasakan bangku 

sekolah hingga SMA/Sederajat.  

Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan seorang anak 

mengalami putus sekolah, diantaranya ialah masalah ekonomi, kegagalan 

dalam mengikuti pelajaran di sekolah sehingga prestasi di sekolah 

menurun, anak yang terkena sanksi karena mangkir sekolah atau karena 

nakal sering melanggar peraturan sekolah sehingga terkena droup out. Ada 

juga anak putus sekolah yang disebabkan karena malas untuk pergi 

sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekolahnya. Selain itu, pengaruh teman seperti ikut-ikutan 

diajak bermain play station sampai akhirnya sering membolos dan tidak 

naik kelas. Di samping itu, hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat 
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berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga yang tidak saling 

peduli merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan 

hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami 

putus sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diperoleh permasalahaan 

terbanyak dalam kasus putus sekolah yang dialami remaja Penerima 

Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

dikarenakan permasalahan ekonomi kemudian disusul karena 

permasalahan di dalam keluarga dan selebihnya karena permasalahan 

internal anak itu sendiri serta faktor lingkungan tempat tinggalnya. Berikut 

adalah penuturan salah satu pengasuh sekaligus pegawai di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, bapak Widarso ketika 

diwawancarai pada tanggal 23 Maret 2013 di wisma 8 tentang penyebab 

remaja mengalami putus sekolah: 

“Kebanyakan yang masuk sini itu terutama karena ekonomi ya 

kadang karena anaknya. Sebenarnya kalau kita telusuri memang 

permasalahan anak di sini itu permasalahannya muter. Yang paling 

banyak itu masalah keluarga/broken home mungkin hampir 30% 

itu ada. Kadang anak-anak itu cerita masalah dengan keluarganya. 

Selain itu juga ada anaknya yang bandel tetapi kebanyakan mereka 

itu nggak melanjutkan sekolah gara-gara ekonomi”. 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

beberapa Penerima Manfaat di sana, kebanyakan dari mereka tidak 

melanjutkan sekolah karena permasalahan ekonomi. Berikut ini adalah 
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penuturan salah satu Penerima Manfaat yang berasal dari Pemalang, Rubai 

(16th) mengenai alasan dia tidak melanjutkan sekolah: 

“Saya tidak sekolah lagi karena nggak ada biayanya, bapak ibu 

petani, pengennya melanjutkan tapi orang tua nggak ada biaya”. 

(Wawancara tanggal 9 Maret 2013) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Amin (16th) yang menjelaskan 

alasan dia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK yaitu: 

“Nggak ada biayanya, bapak sudah meninggal waktu saya kelas 3 

semester pertama habis lebaran kemarin. Kemarin juga sudah 

dapat bantuan dari sekolah jadi biayanya agak ringan. Ibu wis 

ngomong sekolah tapi nggak ada biayanya, tapi saya ya wis nggak 

apa-apa. Sebenarnya saya masih pengen sekolah. Di sekolah itu 

nggak ada masalah, waktu SD berprestasi, SMP ya dapat ranking 

10 besar”. (Wawancara tanggal 9 Maret 2013) 

 

Naufal (20th), Penerima Manfaat dari Tegal juga menjelaskan 

alasan dia tidak sampai lulus SMK dikarenakan ekonomi, berikut kutipan 

pernyataannya: 

“Kelas 2 SMK saya keluar karena kurang biaya mbak. Saya 

mengambil jurusan kelistrikan karena disuruh orang tua dan kakak 

saya keluar karena nggak ada biaya ya saya keluar. Ya mungkin 

rezeki saya untuk sekolah sampai di sini saja. Setelah keluar saya 

langsung kerja mbak, pernah nguli, dagang terus kerja ikut orang 

juga”. (wawancara tanggal 23 Maret 2013) 

 

Selain remaja di atas, masih terdapat beberapa remaja yang 

mengungkapkan alasan mereka mengalami putus sekolah dikarenakan 

masalah ekonomi, seperti halnya yang diungkapkan Muhlas (16th) ketika 

diwawancarai pada tanggal 16 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Nggak punya biaya ma nggak minat mbak soalnya dari orang tua 

yang nyuruh”. 
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Alasan serupa juga dilontarkan oleh Irkham (18th), remaja asal 

Wonosobo ketika diwawancarai pada tanggal 16 Maret 2013 di mushola 

yaitu: 

“Karena keuangan, karena kemauan sendiri lah sama itu karena 

tidak ada biaya tadi sih”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Nurdin (23th) seperti berikut 

ini: 

“Saya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena 

masalah ekonomi, saya itu anak terakhir dari 10 bersaudara, bapak 

dah sepuh, ibu dagang nasi meghono”. (Wawancara pada tanggal 

12 Maret 2013) 

 

Alasan remaja tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi dikarenakan masalah ekonomi juga diutarakan oleh Penerima 

Manfaat wisma 5, Suprihatin berikut ini: “saya nggak melanjutkan sekolah 

karena nggak ada biaya mbak. Kalau pengen sih ya pengen bisa lanjut 

sekolah lagi”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kiki, salah satu Penerima 

Manfaat wisma 5 bahwa: 

“Saya pengen lanjut sekolah yang lebih tinggi tapi ya orang tua 

kurang biaya”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Beberapa alasan lain terkait penyebab putus sekolah juga 

diungkapkan oleh remaja Penerima Manfaat, misalnya masalah tidak naik 

kelas, di keluarkan dari sekolah, masalah dalam keluarganya, pengaruh 
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lingkungan tempat tinggal, serta kemauan diri sendiri karena malas dan 

sebagainya. 

Berikut ini merupakan pernyataan dari Khanif (19th), alasan 

mengenai dia tidak bersekolah lagi semenjak duduk di kelas 2 SMP ialah: 

“Kelas 2 SMP ditokne ko sekolahan mbak, gara-gara kakean kasus, 

yo mendem, ngrokok. Banyak kasuse mbak, bolosan, ngrokok neng 

jero kelas, mendem nek jaba tapi reti gurune. Sanksi di buku 

pelanggaran sudah mencapai 350 makane aku ditokne mbak. Sejak 

kelas 4-5 SD sudah mulai nakal karena pengaruh teman, 

lingkungan juga. Masalahe lingkunganku ki akeh cah nakale 

marakmen mbak”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Permasalahan serupa juga dialami Chasby (19th), remaja asal 

Tegal tersebut mengungkapkan sebagai berikut: 

“Pernah di drop out waktu kelas 3 SMP jadikan kelas 3 pindah 

bersyarat dari SMP di kabupaten pindah ke SMP kecamatan trus 

saya bisa melanjutkan sekolah sampai SMK mbak. Sejak dari SMP 

saya itu banyak kasus mbak, mulai dari tawuran, narkoba, minum, 

pokoknya salah pergaulanlah. Ya semua itu juga gara-gara 

pengaruh teman mbak”. (Wawancara pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

Uraian permasalahan di sekolah yang mengakibatkan anak putus 

sekolah atau tidak melanjutkan sekolah juga disampaikan oleh Faqih 

(17th) pada tanggal 9 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Tidak melanjutkan sekolah lagi karena tidak dinaikkan sama 

gurunya mbak, sering alfa, mau naik kelas 3 SMP nggak 

dinaikkan. Sering bolos diajak teman main mbak. Orang tua nggak 

tau saya bolosan, tahunya saya tidak dinaikkan itu mbak. Lalu 

dimarahi sama kon sekolah neh mbak tapi akune kadhung males, 

pelajarane marai males pas gurune ra penak tak tinggal metu 

mbak padahal tes nilaiku ya lumayan. Kon neruske isin mbak, 

pernah pindah-pindah sekolah juga mbak tapi sebentar tok”. 
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Permasalahan di dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab 

anak tidak melanjutkan atau mengalami putus sekolah, seperti yang 

diungkapkan Antok (19th) pada tanggal 23 Maret 2013 berikut ini: 

“Terakhir SMP mbak, di sekolah nggak pernah bolos, ya nakal 

jane tapi nggak terlalu lah. Gara-gara ada masalah keluarga, kan 

aku kalau di rumah nggak betah mbak”. 

 

Permasalahan kedua orang tua juga dialami oleh Alaika (19th),  

seperti yang diungkapkan ketika diwawancarai pada tanggal 12 Maret 

2013 sebagai berikut: 

“Sebenarnya waktu Kelas 2 SMP itu saya tambah nakal gara-gara 

pelarian mbak. Bapak ibu itu ada masalah sampai mau cerai. 

Akhirnya dalam keadaan kayak gitu saya semakin mudah ikut 

ajakan teman-teman ke arah pergaulan yang negatif sampai 

akhirnya di sekolah bermasalah terus”.  

 

Selain masalah keluarga serta ekonomi terdapat juga masalah 

faktor lingkungan di mana masih terdapat banyak anak-anak yang tidak 

melanjutkan sekolah sampai jenjang yang tinggi. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Musako (16th), remaja asal Wonosobo berikut ini: 

”Saya sekolah sampai kelas 2 SMP mbak, ya ndak pengen sekolah 

aja di sekolah nggak ada masalah juga. Ya mbuhlah kenapa. 

Karena faktor lingkungan juga ya pada nggak sekolah jadinya ikut-

ikutan, yang seumuran saya banyak yang nggak sekolah kegiatan 

cuma bantu-bantu orang tua. Padahal saya sudah digratiskan 

sekolah semua sudah gratis, biaya SPP, LKS sudah gratis. Prestasi 

di sekolah juga bagus. Orang tua juga bilang kenapa nggak sekolah 

lhawong dah gratis gini tapi saya nya yang nggak mau sekolah”. 

(Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa remaja Penerima 

Manfaat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 14 remaja Penerima 
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Manfaat yang diambil sebagai responden terdapat 8 remaja yang 

mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan 

permasalahan ekonomi. Sebanyak 3 anak mengalami putus sekolah atau 

tidak melanjutkan sekolah dikarenakan ada permasalahan di sekolah atau 

sebagai anak nakal. Selain itu, terdapat 2 remaja yang mengalami putus 

sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan 

keluarga. Terdapat seorang remaja yang mengalami putus sekolah atau 

tidak melanjutkan sekolah dikarenakan faktor lingkungan dan intern diri 

sendiri. 

5. Pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran   

Pembinaan moral adalah suatu proses belajar (usaha sadar, 

terencana, terarah, dan teratur) dalam upaya membimbing, 

mengembangkan (memelihara, memperbaiki, memperbaharui, 

menyempurnakan) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta 

sikap (perilaku) anak agar menjadi pribadi baik (bermoral). 

Para remaja memerlukan pembinaan moral sedini mungkin. 

Pendidikan utama dan pertama terjadi di keluarga akan tetapi karena 

berbagai sebab keluarga belum mampu melaksanakan pendidikan dan 

pembinaan moral secara optimal. Tempat selanjutnya yang diharapkan 

dapat memberikan pendidikan moral bagi remaja adalah sekolah. Akan 

tetapi bagi remaja yang mengalami putus sekolah tidak dapat mengeyam 
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pendidikan di bangku sekolah lagi dan mereka pun tidak mendapatkan 

pendidikan dan pembinaan moral sebagaimana mestinya.  

Pemerintah melalui Dinas Sosial membentuk suatu lembaga sosial 

yang mampu menampung dan memberikan pembinaan bagi remaja putus 

sekolah termasuk juga pembinaan moral di balai rehabilitasi sosial khusus 

untuk remaja putus sekolah. Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran merupakan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi remaja 

putus sekolah/terlantar. Ruang lingkup penanganannya ialah memberikan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Remaja Putus Sekolah/Terlantar 

dengan harapan kelak mereka dapat bekerja, hidup mandiri dan agar 

mereka akan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dan bermanfaat bagi orang lain. 

Berdasarkan dokumen Balai tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Tahun 2011 memberikan 

gambaran bahwa pembinaan moral/budi pekerti merupakan kegiatan 

bimbingan yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial secara terpadu dengan 

kegiatan bimbingan sosial. Sasaran pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran dalam memberikan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial adalah para remaja putus sekolah yang disebut dengan 

istilah Penerima Manfaat.  
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a. Jenis pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam pelaksanaan 

pembinaan moral 

Jenis pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain: 

1) Bimbingan sosial 

Bimbingan sosial itu sendiri terdiri dari program rehabilitasi 

perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis. 

a) Rehabilitasi perilaku merupakan bagian dari proses rehabilitasi 

sosial melalui pelayanan pengubahan perilaku agar Penerima 

Manfaat mampu mengubah diri dan berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai masyarakat dan norma-normanya. Bimbingan yang 

mencakup program rehabilitasi perilaku antara lain bimbingan 

keagamaan, bimbingan budi pekerti, bimbingan kebugaran 

jasmani, bimbingan kepemimpinan, bimbingan kepramukaan serta 

pendidikan bela negara.  

b) Rehabilitasi sosial psikologis merupakan bagian dari proses 

rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin 

mengembalikan kondisi mental psikologis dan sosial Penerima 

Manfaat agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya di dalam 

tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program 

bimbingan yang mencakup rehabilitasi sosial psikologis antara 

lain: bimbingan Pengembangan Kepribadian, bimbingan Usaha 

Kesejahteraan Sosial, bimbingan Kesehatan Diri, bimbingan 
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kewirausahaan,  Bimbingan Sosial, Bimbingan Rekreasi, dan Out 

Bond. 

2) Bimbingan keterampilan kerja 

Bimbingan Keterampilan Kerja disebut juga program 

Rehabilitasi Karya. Rehabilitasi karya merupakan bagian dari proses 

rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengupayakan agar penerima manfaat dapat memiliki keterampilan 

kerja dan menjadi manusia produktif, mampu menolong dirinya 

sendiri, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Program 

Rehabilitasi Karya yang diberikan berupa keterampilan kerja tingkat 

dasar, meliputi: otomotif roda dua, otomotif roda empat, las, tata rias, 

dan menjahit. 

Bimbingan sosial adalah salah satu jenis pelayanan dan rehabilitasi 

sosial di Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan serangkaian kegiatan 

yang bertujuan membantu Penerima Manfaat mengenal nilai-nilai dan 

norma-norma sosial yang berlaku dan dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan sosial terdiri dari 

program rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis sedangkan 

program rehabilitasi karya termasuk dalam kegiatan bimbingan 

keterampilan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan moral yang dilaksanakan 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 

bagian dari kegiatan bimbingan sosial. Materi dan pelaksanaan pembinaan 
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moral itu sendiri terintegrasi dan saling terkait dengan kegiatan lainnya 

dalam kegiatan bimbingan sosial dengan program utama yaitu rehabilitasi 

perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis. Hal tersebut juga dibenarkan 

oleh Bapak Singgih Kurniawan selaku staf bidang Yanrehsos berikut ini: 

“Semua bimbingan intinya terintegrasi untuk melengkapi apa yang 

dibutuhkan buat anak termasuk bimbingan Wirausaha, bimbingan 

Unit Kesejahteraan Sosial. Dan itu semua juga terkait dengan 

pelaksanaan pembinaan moral bagi remaja yang sangat berguna 

bagi anak”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Bambang selaku staf bagian 

Yanrehsos pada tanggal 8 Maret 2013 berikut ini: 

“Pembinaan moral/budi pekerti di sini itu adalah bagian dari 

bimbingan sosial. Pelaksanaan pembinaan moral dan budi pekerti 

itu terintegrasi dengan kegiatan bimbingan sosial yang lainnya 

termasuk di dalamnya bimbingan keagamaan. Bimbingan sosial itu 

intinya bimbingan mengenai mental sosial apa yang dibutuhkan 

untuk bermasyarakat tadi, misalnya budi pekerti, sopan santun itu 

kan sangat dibutuhkan. Orang bekerja itu tidak cukup hanya 

dengan duwe ilmu tapi juga harus dilandasi budi pekerti, etika, dan 

moralitas”. 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembinaan moral yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan bagian dari kegiatan bimbingan 

sosial. Jadi, pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dilaksanakan melalui 

kegiatan bimbingan sosial. Materi dan pelaksanaan pembinaan moral itu 

sendiri terintegrasi dan saling terkait dengan kegiatan lainnya dalam 

kegiatan bimbingan sosial dengan program utama yaitu rehabilitasi 

perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis. 
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b. Sasaran pembinaan moral 

Sasaran pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah para 

remaja putus sekolah yang disebut dengan istilah Penerima Manfaat 

Pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dilaksanakan dengan berpedoman pada tiga aspek utama jenis 

pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi: rehabilitasi perilaku, 

rehabilitasi sosial psikologis, dan rehabilitasi karya.  

Bapak Singgih selaku staf bidang Yanrehsos juga menjelaskan 

pelaksanaan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran menitikberatkan pada aspek rehabilitasi perilaku dan 

rehabilitasi sosial psikologis ketika diwawancara pada tanggal 25 Maret 

2013 berikut ini: 

“Pembinaan moral/budi pekerti di sini itu disesuaikan dengan jenis 

pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada, dengan menitikberatkan 

pada aspek rehabilitasi perilaku dan sosial psikologis dimana 

masing-masing mempunyai target keberhasilan sebesar 30%”. 

 

Dalam pelayanan dan pembinaannya Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran memiliki sasaran keberhasilan 60% untuk 

kegiatan bimbingan sosial dan 40% untuk keberhasilan bimbingan 

ketreampilan kerja/karya. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Bambang 

selaku staf bagian Yanrehsos berikut ini: 

“Kriteria bimbingan yang di sini, 60% adalah bimbingan sosial 

termasuk keagamaan dan 40% adalah bimbingan ketrampilan 

kerja”.  
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Sasaran pembinaan dan pembimbingan remaja putus sekolah di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran adalah 

meningkatkan kualitas remaja putus sekolah yang pada awalnya sebagian 

atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu: kualitas Ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, kualitas Sikap dan Perilaku, kualitas 

Profesionalisme/keterampilan, kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani, 

dan kualitas Intelektual. 

c. Tujuan pembinaan moral 

Sesuai dengan target 60% adalah bimbingan sosial maka tujuan 

utama dilaksanakan pembinaan bagi remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran ialah adanya perubahan 

perilaku. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Tri Murdiastuti selaku 

Pekerja Sosial ketika diwawancara pada tanggal 28 Maret 2013 berikut ini: 

“Bimbingan sosial target 60% itu kan mencakup keseluruhan, ada 

beberapa materi yang diberikan itu kan memang kita dari Dinas 

Sosial yang diutamakan kan perubahan perilaku. Yang jelas di kita 

kan mengharapkan utama adanya perubahan perilaku dari 

Penerima Manfaat ini. Kalau keterampilan itu kan hanya sebagai 

tambahan saja kalau maksimal keterampilan Disnakertrans kan 

ada. Kalau di sini yang diutamakan perubahan perilaku dari anak 

itu”. 

 

 

Tujuan dari adanya pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan 

sosial bagi remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran ialah membantu Penerima Manfaat mengenal nilai-nilai 

dan norma-norma sosial yang berlaku dan dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dilaksanakannya 
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pembinaan moral bagi remaja putus sekolah juga diungkapkan oleh Ibu Tri 

Murdiastuti selaku Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran ialah: 

“Anak-anak perlu mendapatkan pembinaan moral/budi pekerti agar 

dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa berubah  ke arah 

yang positif”. (Wawancara pada tanggal 4 Maret 2013) 

 

Bapak Bambang Suryanto selaku pembimbing Budi Pekerti 

menambahkan alasan mengenai tujuan diberikannya pembinaan moral dan 

budi pekerti pada remaja putus sekolah ialah: 

“Untuk menambahkan rasa emosi kita ke arah yang lebih baik, 

untuk bisa memagari diri agar tidak melanggar norma dan sebagai 

landasan/pedoman bagi remaja Penerima Manfaat untuk bertindak, 

semua tumindak ya dipikirne dulu ojo ngawur”. (Wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013) 

 

Jadi, kegiatan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial 

yang diberikan kepada remaja putus sekolah merupakan salah satu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dari 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran itu sendiri, yaitu 

untuk meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat hidup mandiri dan 

bekerja sesuai dengan  keterampilan yang dimilikinya, memberikan 

pelayanan dan bimbingan sosial kepada anak agar bisa hidup 

bermasyarakat, melatih anak agar bisa disiplin, bekerjasama dan 

beradaptasi dengan lingkungan. 

d. Fungsi pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

Fungsi dari pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran tentunya disesuaikan 
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dengan visi dan misi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran. Secara garis besar pembinaan ini berfungsi untuk mendidik 

remaja putus sekolah supaya mereka memiliki sikap yang lebih baik dari 

sebelumnya lebih mandiri dan sejahtera serta mengembalikan kondisi 

mental psikologis dan sosial sasaran penanganan dalam kehidupan sehari-

hari agar mampu melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan dan 

penghidupan bermasyarakat. 

Fungsi dilakukannya pembinaan moral bagi remaja putus sekolah 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga diungkapkan 

oleh bapak Singgih Kurniawan selaku staf bidang Yanrehsos berikut ini: 

“Sebenarnya pembinaan di sini berfungsi sebagai proses 

pembiasaan atau behavioral bagi remaja. Melalui kegiatan yang 

ada di sini, seperti apel kan intinya biar anak itu disiplin, menaati 

aturan jadi outputnya nanti dapat menjadi anak yang bertanggung 

jawab dan disiplin”. (Wawancara pada tanggal 6 Maret 2013) 

 

Dalam pelaksanaan pembinaan moral dan budi pekerti bagi remaja 

putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

tidak terlepas dari suatu patokan atau dasar yang melandasinya. Sesuai 

dengan landasan hukum pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran, yaitu: Pancasila, 

UUD 1945, pasal 31 ayat 1 dan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 maka 

pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial juga 

harus selaras dengan landasan hukum tersebut.  

Pembinaan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran juga mengacu pada Surat Keputusan Mensos 
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Nomor 22 Tahun 1995 tentang Panti Sosial Bina Remaja yang menjadi 

acuan pelaksanaan pembinaan bagi remaja putus sekolah/terlantar di 

dalam panti dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Balai Rehabilitasi 

Sosial Tahun 2011. Selain dasar hukum tersebut, pelaksanaan pembinaan 

moral dan budi pekerti di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran juga dilandasi oleh adanya norma agama, norma sosial, dan 

norma hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Suryanto 

selaku pembimbing Budi Pekerti ketika diwawancara pada tanggal 8 Maret 

2013 berikut ini: 

“Dalam pembinaan moral/budi pekerti itu harus ada landasannya. 

Wis kowe mau berbuat itu landasan/pedomannya adalah baik, 

manfaat, lazim, tidak boleh merugikan orang lain tapi yang saling 

menguntungkan. Yang kedua harus dilandasi dengan kesadaran 

diri, artinya dengan ikhlas ditamengi hukum agama, hukum 

negara, dan norma sosial”.  

 

e. Pendekatan dan metode dalam pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah 

Pembinaan yang diberikan kepada remaja putus sekolah Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran terdiri dari program 

rehabilitasi perilaku, rehabilitasi sosial psikologis, dan rehabilitasi karya. 

Semua program itu saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi 

pelaksanaannya pun tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena juga 

saling terkait.  

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan bagi 

remaja putus sekolah, meliputi: 1) pendekatan integratif dimana 

pembinaan dilakukan secara terpadu antara program yang satu dengan 
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program yang lain, 2) pendekatan komprehensif dimana pembinaan itu 

dilakukan untuk kemajuan dan pengembangan Penerima Manfaat secara 

menyeluruh, 3) pendekatan interdisipliner dimana pembinaan 

dilaksanakan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam melihat dan 

menangani masalah Penerima Manfaat, 4) pendekatan lintas sektoral 

dimana pembinaan dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dalam 

menangani masalah Penerima Manfaat, misalnya dari kepolisian. Hal itu 

juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Singgih Kurniawan selaku staf 

bidang Yanrehsos berikut ini: 

“Dalam membina remaja di sini kami menggunakan pendekatan 

integratif, komprehensif, interdisipliner, dan lintas sektoral. 

Misalnya saat anak ada masalah maka akan diadakan case 

conference yang terdiri dari berbagai disiplin seperti pekerja sosial, 

pengasuh, dan psikolog untuk membantu anak mengatasi 

masalahnya. Lalu ada pihak kepolisian juga yang setiap hari Sabtu 

memberikan pembinaan bagi remaja Penerima Manfaat”. 

(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

Metode atau cara dalam melaksanakan pembinaan moral sangat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program tersebut. Maka 

pemilihan metode/cara pembinaan harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi remaja dan juga harus memperhatikan kemampuan pembimbing. 

Pemilihan metode yang tepat dari seorang pembimbing akan 

mempengaruhi proses pembinaan juga.  

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan moral 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran terdiri dari berbagai 

cara/metode. Karena pembinaan moral merupakan bagian terpadu dari 

kegiatan bimbingan sosial maka pelaksanaannya pun dilakukan dengan 
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berbagai cara, seperti: metode classical di kelas, ceramah, diskusi, tanya 

jawab, permainan, bimbingan individual, bimbingan kelompok, konseling, 

dinamika kelompok, modeling, praktek dan sebagainya. Berikut ini 

penuturan salah satu pembimbing Budi Pekerti, bapak Bambang Suryanto 

pada tanggal 8 Maret 2013 adalah: 

“Kalau waktu bimbingan Budi Pekerti di kelas itu biasanya dengan 

cara ceramah, dinamika kelompok, diskusi, tanya jawab, dan 

permainan”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Martani selaku pembimbing 

materi Kepribadian sebagai berikut: 

“Pada waktu bimbingan di kelas, selain di samping ceramah, juga 

memakai metode tanya jawab, kadang juga dinamika kelompok 

dan permainan”. (Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Singgih Kurniawan 

terkait dengan metode atau cara pembinaan moral bagi remaja Penerima 

Manfaat yaitu: 

“Metode secara keseluruhan ya ada classical, bimbingan 

individual, kelompok, dinamika kelompok, di luar jam kerja juga 

biasanya dilakukan pembinaan bagi anak. Jadi bimbingan itu 

bukan hanya dijadwal saja tapi bimbingan itu juga termasuk 

kegiatan di wisma termasuk bangun pagi, piket ya melalui proses 

pembiasaan di sinilah. Yang tadi di rumah nggak pernah nyapu, 

bangun pagi di sini jadi nyapu, piket, bangun pagi”. (Wawancara 

pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

 

 

 

 

105 



 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, pembinaan moral dalam bentuk 

kegiatan bimbingan kelas sebagian besar dilaksanakan melalui metode 

ceramah dan tanya jawab. Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah 

ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 6 Maret 2013 
 

Gambar 3. Suasana kegiatan bimbingan Budi Pekerti di kelas 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan bimbingan di 

kelas menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan hanya 

dibantu media blackboard dan kapur tulis.  

Di dalam pelaksanaan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga memakai cara pemberian sanksi 

atau hukuman kepada remaja putus sekolah terkait indisipliner agar 

memberikan efek jera supaya tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran 

lagi. Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Singgih Kurniawan selaku 

pegawai bagian Yanrehsos berikut ini:  
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“Paling terlambat ikut kegiatan hukumannya lari. Sebenarnya ya 

kasihan sih sama mereka tapi buat pelajaran lah. Mereka sudah 

dewasa biar nggak mengulangi lagi”. (Wawancara pada tanggal 5 

Maret 2013) 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Tri Murdiastuti 

terkait pemberian sanksi/hukuman kepada remaja yang melanggar aturan 

sebagai berikut: 

“Tadi ada rombongan anak-anak pergi hari Sabtu nggak ijin 

datangnya telat akhirnya saya suruh buat surat pernyataan 

kesediaan menaati aturan dib alai jika melanggar aturan balai lagi 

akan langsung dikeluarkan dari sini. Surat pernyataan ini sebagai 

bukti keseriusan Penerima Manfaat untuk tidak melanggar aturan 

lagi. Sanksinya bersih-bersih balai selama 2 hari”. (Wawancara 

pada tanggal 20 Maret 2013) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Suryanto 

selaku pegawai bagian Yanrehsos sebagai berikut: 

“Sanksi yang diberikan kepada anak-anak tidak ada maksud 

mencelakai anak-anak, untuk apa sih. Tapi biar anak-anak itu 

punya rasa tanggung jawab kalau aku sanggup janji hari Minggu 

ya ditepati. Itu nanti yang dibawa dalam bekerja harus bisa 

tanggungjawab dan menepati janji, disiplin. Maka di sini anak-

anak dilatih bertanggungjawab atas ucapannya sendiri kalau izin 

sampai Minggu ya Minggu sudah ada di sini. Misal kalau nggak 

sanggup ya jujur/terbuka bilang apa adanya jangan mencari alasan 

yang nggak masuk akal”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Gambar di bawah ini juga membuktikan adanya sanksi atau 

hukuman yang diberikan kepada Penerima Manfaat ketika melanggar 

aturan, di samping telah mendapatkan hukuman dengan menulis surat 

pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. 
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Sumber: Dokumentasi pribadi, 5 Maret 2013 

 

Gambar 4. Salah satu remaja Penerima Manfaat sedang dihukum 

menyapu membantu petugas kebersihan karena tidak mengikuti 

kegiatan keterampilan 

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian sanksi/hukuman terhadap remaja yang melakukan pelanggaran 

kedisiplinan merupakan salah satu bentuk upaya untuk membina moral 

para remaja putus sekolah. 

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran bekerja sama dengan beberapa lembaga. 

Kerja sama yang dilakukan tersebut juga bermanfaat untuk menunjang 

pelaksanaan pembinaan moral, mitra kerja itu antara lain: 

a. Kepolisian Resort Semarang, terkait pembinaan kepemimpinan dalam 

bentuk pelatihan militer dasar. 

b. Kodam IV Diponegoro, terkait pembinaan dalam bidang olahraga dan 

taekwondo. 

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, terkait pembinaan keagamaan 

sebagai guru agama. 
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d. Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Ungaran Barat, terkait 

pembinaan kepramukaan. 

e. Puskesmas Desa Lerep, terkait pembinaan dalam bidang kesehatan. 

f. Instruktur Keterampilan Tambahan dari Tenaga Profesional, terkait 

pembinaan rehabilitasi karya. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

melaksanakan pembinaan moral pada remaja putus sekolah, Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga berkoordinasi 

dengan pihak lain guna meningkatkan keberhasilan program pembinaan, 

seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, Dinas Pendidikan, 

Kwartir Ranting Gerakan Pramuka, Puskesmas dan RSUD, dan tenaga 

profesional lainnya. 

f. Peran pembimbing dan pengasuh 

Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi remaja 

putus sekolah  di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

para pegawai baik sebagai staf, pekerja sosial, pembimbing, instruktur, dan 

pengasuh sudah dibekali keterampilan, keahlian, dan skill yang sesuai 

untuk menangani para remaja Penerima Manfaat. Selain itu, pegawai yang 

berperan sebagai pembimbing mata pelajaran bahkan instruktur 

keterampilan pun juga sudah memiliki latar belakang keahlian dan 

pendidikan sesuai materi yang diajarkannya. Berikut adalah penuturan ibu 

Martani, pembimbing materi kepribadian sebagai berikut: 
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“Ya, pegawai sudah jelas dibekali keterampilan-keterampilan yang 

sesuai untuk memberikan pembinaan bagi Penerima Manfaat di 

sini. Pemilihan pembimbing ya disesuaikan dengan kompetensi 

pembimbing tersebut, kalau saya dari D1 Psikologi UGM dulu 

juga ada diklatnya maka sekarang mengajar kepribadian. Ada 

pelatihan bagi Pekerja Sosial tapi waktunya nggak pasti soalnya itu 

biasanya kegiatan dari Dinas Sosial.” (Wawancara tanggal 14 

Maret 2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang Suryanto 

selaku pegawai bagian Yanrehsos saat wawancara pada tanggal 8 Maret 

2013 berikut ini: 

“Bimbingan sosial sangat membutuhkan ketelatenan, sangat 

membutuhkan professional skill yang tinggi apalagi menghadapi 

anak-anak remaja seperti ini. Anak seperti ini kan orangnya emosi 

apalagi sudah tumbuh dan berkembang rasa cinta dan kasih sayang 

kalau kita nggak jeli anak-anak bisa berbuat nakal”. 

 

Penjelasan lain juga ditambahkan oleh Bapak Bambang Suryanto 

bahwa: “…sebagai seorang pembimbing jika menghadapi anak remaja 

yang sedang jatuh cinta, masa puber yang harus dilakukan ialah jangan 

menjadi momok yang menakutkan tapi justru menjadi sahabat, 

pendamping yang baik bukan melarang tapi mengarahkan supaya 

berkembang dengan baik dan benar. Kalau melarang itu membunuh 

karakter. Ya tujuannya memagari anak-anaknya agar bisa membentengi 

diri sendiri”. 

Monitoring atau pengawasan terhadap remaja Penerima Manfaat 

dilakukan oleh seorang pembimbing dan pengasuh. Seorang pembimbing 

dan pengasuh bertanggungjawab penuh terhadap remaja Penerima Manfaat 

dalam wisma asuhannya. Seorang pembimbing merupakan seorang 
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pegawai pekerja sosial sedangkan pengasuh merupakan pegawai di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yang ditunjuk sebagai 

orang tua mereka di balai selama 4 (empat) bulan pembinaan.  

Semua tindakan dan perkembangan Penerima Manfaat baik di 

wisma maupun di luar wisma selalu dikoordinasikan antara pembimbing 

dan pengasuh. Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

memiliki sembilan wisma kemudian terdapat delapan orang pekerja sosial 

sebagai pembimbing sedangkan ada satu wisma yang pembimbimbingnya 

merupakan tenaga bantuan dari luar yang juga berperan sebagai ustad di 

lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Ibu 

Wati, staf bidang Penyantunan menjelaskan tentang pembagian pengasuh 

dan pembimbing sebagai berikut: 

“Pembagian pengasuh itu ya pegawai-pegawai yang di sini dititipi 

dan dimintai tolong dari kantor sebagai pengasuh atau orang tua 

mereka di sini. Ditambah juga oleh Pekerja Sosial sebagai 

pembimbing, setiap wisma ada Peksos tapi ada juga yang 

diperbantukan untuk bimbingan sosial di wisma”.(Wawancara 

pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Ibu Tri selaku pembimbing wisma 9 menuturkan tentang tugas 

seorang pembimbing yaitu: 

 ”Pembimbing bertugas untuk memberikan bimbingan-bimbingan 

dan mengarahkan remaja selama pembinaan berlangsung. Dari situ 

kan kita tahu anaknya bermasalah apa tidak. Kalau masih 

bermasalah ya di konseling per individu biar ada perubahan 

perilaku”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Adanya pembimbing dan pengasuh ini diharapkan dapat 

mengontrol atau mengawasi sikap dan perilaku remaja Penerima Manfaat 
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secara langsung sehingga pelaksanaan pembinaan di dalam balai selama 4 

(empat) bulan dapat berjalan maksimal serta mampu digunakan untuk 

membina moral, sikap dan budi pekerti Penerima Manfaat karena 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral individu.  

g. Persiapan dan evaluasi bimbingan 

Pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial 

yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kelas dilaksanakan secara 

klasikal. Pengelolaan kegiatan bimbingan kelas juga dilaksanakan secara 

baik dengan adanya jadwal mata bimbingan yang telah dibuat secara 

teratur dengan disesuaikannya kemampuan pembimbing dengan mata 

bimbingan yang diampunya. Pengelolaan pembelajaran kelas di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran tidak seperti pengelolaan 

pembelajaran di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah. 

Pengelolan maupun persiapan pembelajaran tidak dilakukan secara 

sistematis seperti di sekolah dengan dibuatnya segala macam perangkat 

pembelajaran seperti silabus, RPP, standar pelaksanaan evaluasi dan 

sebagainya. Persiapan kegiatan pembelajaran untuk suatu mata bimbingan 

kelas cukup dibuat secara umum dalam lingkup materinya/bahan ajar tidak 

seperti di sekolah dengan adanya indikator dan tujuan pembelajaran secara 

yang dijelaskan secara mendetail. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak 

Singgih Kurniawan selaku staf bagian Yanrehsos berikut ini: 

“Bimbingan di sini yang dijadikan ukurannya itu jam latihannya. 

Jam latihan bimbingan sosialnya berapa bukan seperti sks ya tiap 

semester bisa ini bisa itu. Ya memang ada tujuannya tapi ukuran 

mengukurnya itu melalui jam latihannya itu. Karena bukan seperti 
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pendidikan formal yang ada tujuannya yang ingin dicapai. Di sini 

itu kan nonformal ya nggak sesistematis kayak pendidikan formal. 

Sebenarnya dulu waktu ISO semua ada dan lengkap tapi untuk 

sekarang ini manajemennya ya seperti itu. Kegiatan kadang nggak 

tercover masalahnya itu. Paling cuma ada silabus dalam bentuk 

materi ajar nggak ada teknis pelaksanaannya setiap pertemuan itu 

gimana. Cuma pembimbing yang merencanakan sendiri 

pembelajarannya di kelas”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 

2013) 

 

Terkait dengan persiapan kegiatan pembelajaran di kelas juga 

disampaikan oleh Bapak Bambang Suryanto selaku pembimbing Budi 

Pekerti berikut ini: 

“Persiapan pembelajaran paling cuma dalam hal materi yang akan 

disampaikan secara menyeluruh sudah dipersiapkan sebagai 

pedoman kita waktu mengajar. Untuk selanjutnya secara teknis 

pelaksanaan disesuaikan kondisi di kelas tidak ada rencana 

pelaksanaan yang dibuat secara sistematis”. (Wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013) 

 

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan moral dalam 

bentuk bimbingan sosial dilaksanakan melalui ujian tertulis dan praktek. 

Pelaksanaan evaluasi untuk kegiatan bimbingan di kelas dilaksanakan 

dalam bentuk ujian tertulis dimana materi ujian dan standar penilaian 

untuk soal ujian diserahkan kepada masing-masing pembimbing begitu 

pula untuk ujian praktek keterampilan, kepemimpinan, dan olahraga.  

Jadi, dalam pelaksanaan evaluasi diberikan wewenang kepada 

masing-masing pembimbing dan instruktur untuk membuat soal dan 

melakukan penilaian kepada masing-masing remaja Penerima Manfaat 

dengan mengacu pada batas minimum dan batas maksimum nilai yang 

telah ditetapkan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

yaitu antara 65 hingga 80. Hasil akhir penilaian dari pembimbing dan 
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instruktur akan direkap oleh pegawai bagian Yanrehsos. Hal tersebut 

dibenarkan oleh Bapak Rudi Kurniawan selaku staf bagian Yanrehsos 

berikut ini: 

“Kalau dulu kita punya nilai instrumen untuk perilaku sehari-hari 

ditambah ujian tertulis jadi nanti nilai itu digabungkan dan yang 

menilai adalah pengasuh, pembimbing, pekerja sosial ditambah 

nilai tertulis nanti dibagi 3. Kalau sekarang kan nggak ada 

instrumennya, nilainya full dari ujian tertulis. Kalau aspek 

kepemimpinan kayak Permildas dan Pramuka, kebugaran jasmani, 

dan keterampilan ada prakteknya. Kalau yang lain cuma ujian 

tertulis saja.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

  

Bapak Rudi Kurniawan juga menambahkan bahwa: “sebenarnya 

dulu ada instrumen penilaiannya jadi ada daily report dilihat dari 

perkembangannya apa-apa ada standar nilainya, misalnya pelanggaran 

berapa kali. Tapi sekarang sudah nggak jalan jadi ya full evaluasi nilai 

tertulis plus pertimbangan dari masing-masing pembimbing tanpa ada 

instrumen yang pasti tergantung baik hati atau tidaknya pembimbing. Ya 

itu tadi karena nggak punya standar penilaian jadi kadang ada yang ngasih 

nilai baik kadang kurang. Jadi nilainya kita sesuaikan dengan standar nilai 

kita antara 65-80. Jadi nggak mungkin anak dikasih 90 ya disesuaikan 

dengan kemampuan anaklah nggak terlalu jauh dari kemampuan anak. 

Nanti kalau dikasih terlalu tinggi waktu daftar kerja malah dipertanyakan 

jadi ya disesuaikan kemampuan anak”. (Wawancara pada tanggal 28 

Maret 2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ine selaku pembimbing 

sebagai berikut: 
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“Evaluasinya soal essay dibuat dengan bu Tini selaku pembimbing 

Kesehatan Diri. Dan hasilnya harus minimal 65 dan maksimal 85 

jadi nggak bisa melampaui angka itu. Walaupun sepinter apa ya 

tetap saja maksimal 85. Dulu itu setiap pengasuh punya catatan 

sendiri walaupun anak itu pinter tapi dalam kehidupan sehari-hari 

nggak ikut apel, nggak rajin sholatnya ya tetap saja nilainya jelek 

karena perilaku sehari-harinya yang diutamakan di sini”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

h. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan moral 

Keberhasilan pelaksanaan pembinaaan moral yang dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 

dilihat dari sikap Penerima Manfaat dalam kehidupan sehari-hari ada 

perubahan perilaku apa tidak dibandingkan waktu di rumah dengan di 

balai kemudian juga dapat dilihat dari target 60% dalam bimbingan sosial 

itu tercapai apa tidak dilihat dari jadwal atau jam latihan yang diberikan 

kepada remaja Penerima Manfaat serta dilihat dari sejauh mana manfaat 

yang telah diperoleh Penerima Manfaat selama mendapatkan pembinaan 

di sini dan apakah dia menyimpang dari moral/budi pekerti. Hal tersebut 

seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Bambang Suryanto, staf bagian 

Yanrehsos saat wawancara pada tanggal 8 Maret 2013 berikut ini: 

“Keberhasilan per materi bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, 

budi pekerti itu berhasil/tidak dilihat dalam kehidupan sehari-hari 

nanti bocah iku piye yang tadinya di rumah dari rumah nggak 

sholat sekarang di sini gelem sholat artinya bimbingan kita 

berhasil. Yang awalnya sama orang tua wanenan sekarang bisa 

sopan. Jika dulu sama awake dewe balik ganti wer wer setelah di 

sini kok ya bali ngono neh berarti bimbingan kita gagal. Tapi untuk 

tolak ukur itu juga sulit, semestinya ada juga gambaran anak-anak 

itu sebelum masuk di sini itu seperti apa sehingga bimbingan kita 

jelas o bocah iku gawene sak karepe dewe ma wong tua wani. 

Mesti harus ada gambaran yang benar ya seperti itu tapi ya 
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biayanya itu apa negara mampu membiayai ya yang benar seperti 

itu untuk bimbingan sosial sehingga dengan ada gambaran seperti 

itu maka di sini bisa pas bimbingan yang jelas buat anak. Selain itu 

secara target bimbingan sosial itu 60% dilihat dari jadwal jam 

latihannya sudah pas mencapai 60% untuk bimbingan sosial”.  

 

Hal serupa terkait tolak ukur keberhasilan pembinaan moral 

melalui kegiatan bimbingan sosial juga disampaikan oleh Bapak Singgih 

Kurniawan selaku staf bagian Yanrehsos sebagai berikut: 

“Bimbingan di sini itu yang dijadikan ukurannya itu jam 

latihannya. Jam latihan untuk bimbingan sosial lebih banyak 

dibandingkan jam latihan keterampilan. Justru perubahan perilaku 

kalau saya melihat secara pribadi ya dari hal kecil kayak dari apel. 

Perubahan perilaku yang bisa diukur ya kayak gitu seberapa dia 

disiplin, kalau di rumah cuci piring nggak kalau di sini ya cuci 

piring sendiri, nyuci baju sendiri, nyeterika. Perubahan perilaku itu 

yang semula di rumah tidak tahu apa-apa akhirnya di sini dipaksa 

dan harus maka jadilah seperti itu. Dan ditanya pulang ke rumah 

nggak waktu ditanya mereka ya katanya di rumah tetap terbiasa 

bangun pagi kayak di sini. Ya itu kan perubahan-perubahan yang 

bisa dilihat. Kalau tujuannya kayak di silabus misalnya diajarkan 

materi ini siswa dapat mengetahui… Lha kita bukan 

menitikberatkan disitunya. Selain itu, misalnya apel, tugas jadi 

komandan itu digilir/tidak tetap biar anak bisa dan berani jadi 

semua dapat peran. Walaupun tidak tertulis ya tapi justru 

pelaksanaan tugas harian seperti itu yang kita titikberatkan, 

kedisiplinannya”. (Wawancara pada tanggal 11 Maret 2013) 

 

Adanya perubahan perilaku pada remaja putus sekolah setelah 

mendapatkan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran juga disampaikan oleh Bapak Widarso, pengasuh wisma 8 

sebagai berikut: 

“Ya alhamdulillah nya gini mbak setiap anak dari sini, sebelum dia 

masuk sini dan keluar itu perubahannya hampir 50% mbak. 

Sebenarnya gini kan setiap anak yang keluar suatu saat dia main ke 

sini ya kalau dia nggak cerita ya tetangganya yang cerita sekarang 

larene ngeten-ngeten mpun sae, berarti kan ada perubahan”. 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 
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Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Samiran, pengasuh wisma 9 

sebagai berikut: 

“Nanti terasanya kalau sudah pulang pasti bener kadang ada anak 

yang main ke sini cerita katanya suruh bangun pagi itu ada 

hikmahnya. Pernah ada juga orang tua yang terima kasih dari pihak 

keluarga ke wisma atau balai ini setelah pulang itu ada perubahan. 

Tapi kalau masih di sini kan belum terasa kadang cuma apa 

membersihkan tempat yang ditinggalinya, nyuci sendiri”. 

(Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

i. Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Pembinaan moral pada remaja putus sekolah yang dilaksanakan 

melalui kegiatan bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran mengedepankan pada aspek rehabilitasi perilaku dan 

rehabilitasi sosial psikologis, meliputi: pembinaan moral berhubungan 

dengan Tuhan, sesama manusia (sosial), diri sendiri, dan lingkungan 

(alam). Melalui kegiatan-kegiatan tersebut pendekatan-pendekatan dalam 

memberikan pembinaan moral pada remaja putus sekolah ini dilakukan. 

Berikut ini hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk kegiatan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran: 

1) Pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan 

Pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan atau lebih 

dikenal dengan istilah pembinaan keagamaan di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan bagian dari kegiatan 

bimbingan sosial yang  bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan 

117 



 

 

ketaqwaan para remaja Penerima Manfaat sehingga mereka 

mempunyai kesadaran beragama secara lebih mendalam, dapat 

melaksanakan ajaran-ajaran agama atau beribadah secara aktif dan 

membentuk sikap mental yang baik. 

Dengan kegiatan ini diharapkan remaja putus sekolah sebagai 

Penerima Manfaat dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama 

memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan 

yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Mereka yang 

sebelumnya kurang pendidikan agamanya diharapkan melalui 

pembinaan ini dapat meningkatkan keimanan serta ibadahnya. Seperti 

yang diutarakan oleh salah satu remaja Penerima Manfaat, Irkham 

(18th)  sebagai berikut: 

“Jujur mbak di rumah saya sholatnya bolong-bolong tapi ya 

sejak di sini saya makin meningkatlah, nggak tau kenapa aura 

di sini itu beda mbak. Yakin mbak di kampung saya itu aneh 

mbak, ya mungkin di sini petunjuk bagi saya untuk lebih 

ditingkatkan lagi ibadahnya”. (Wawancara pada tanggal 16 

Maret 2013) 

  

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhlas (16th) mengenai 

peningkatan ibadahnya sewaktu di Balai dibandingkan di rumah yaitu: 

“Rajin di sini mbak, paling di rumah sholatnya maghrib sama 

isya‟ tok. Kalau di sini malah mending bisa rajin, intine 

meningkatlah malah sering jamaah mbak, jumatan juga rajin 

mbak”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Kegiatan pembinaan keagamaan bukan hanya menitikberatkan 

pada pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya 

seperti sholat berjamaah, yasinan dan tahlilan, berjanjen, mujahadah, 
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puasa, pengajian, Iqro‟, tadarus, memperingati hari besar keagamaan, 

dan lain-lain. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sobirin, pendamping 

kegiatan keagamaan sebagai berikut: 

“Pembinaan keagamaan dilakukan di mushola hampir setiap 

hari, yaitu setiap hari Senin sore ada pengajian dari luar, 

malamnya berjanjen, hari Selasa malam kegiatan dengan ustad 

dari wisma 5, Kamis malamnya kegiatan yasin dan tahlilan, 

Jumat malamnya kegiatan mujahadah dan kultum per wisma, 

hari Minggu malam Senin tadarus dan baca Iqro‟. (Wawancara 

tanggal 7 Maret 2013) 

 

Pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan dalam kegiatan 

bimbingan sosial diwujudkan dengan penghormatan kepada sang 

Pencipta dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap sebelum 

memulai kegiatan, remaja Penerima Manfaat diajak untuk senantiasa 

berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan yang dijalankan dapat 

berjalan lancar. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Martani, pembimbing 

Kepribadian berikut ini: 

“Setiap pagi waktu kegiatan bimbingan dimulai pasti diawali 

dengan berdoa dulu, salah satu anak yang menyiapkan dan 

memimpin doa secara langsung di depan kelas. Selain itu, pada 

waktu bimbingan berlangsung kadang saya ajak anak-anak 

untuk selalu bersyukur, saya sering menanyakan: Anda 

bersyukur nggak? Kalau bersyukur wujudnya apa?”. 

(Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

 

Kegiatan tersebut dibenarkan oleh salah satu remaja Penerima 

Manfaat, Amin (16th) berikut ini: 

“Iya mbak, setiap pagi pasti disiapkan dan berdo‟a dulu. Setiap 

apel pagi juga kita mengucapkan filosofi Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” yang intinya mengucapkan rasa 

syukur kepada Tuhan dan harapan kita untuk menjadi orang 

yang lebih baik lagi”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 
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Selain dalam hal kegiatan bimbingan, pendampingan pada 

remaja Penerima Manfaat juga dilaksanakan di ruang makan untuk 

melatih remaja bagaimana etika makan yang baik dan benar, salah 

satunya ialah melatih untuk senantiasa berdoa sebelum makan. Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran memiliki peraturan 

tersendiri ketika akan makan, ada etika makan yang dilatihkan kepada 

Penerima Manfaat. Remaja Penerima Manfaat harus makan bersama-

sama tidak boleh ada yang mendahului. Setiap makan diawali dengan 

disiapkan oleh salah satu Penerima Manfaat untuk memimpin teman-

temannya berdo‟a. Ketika selesai makan pun juga kembali disiapkan 

dan berdoa mengucapkan rasa syukur karena mereka masih diberi 

kenikmatan dapat menyantap hidangan yang mereka makan. 

Perwujudan rasa syukur tersebut dituangkan dalam bentuk ucapan 

“Terima Kasih” yang diucapkan remaja secara serentak. Ada juga 

yang menambah ucapan Terima Kasih disertai ucapan hamdalah. 

Seperti yang diutarakan oleh Uun (18th), penghuni wisma 1 berikut 

ini: 

“Waktu makan kita ada yang mendampingi dari pegawainya. 

Trus diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa 

lagi. Lalu kita harus mengucapkan terima kasih secara 

bersama-sama mbak. Ya mungkin kita dilatih untuk bersyukur 

mbak, kadang juga ada yang bilang alhamdulillah mbak”. 

(Wawancara pada tanggal 15 Maret 2013) 

 

Berdasarkan keterangan Ibu Martani, Amin, dan Uun 

menunjukkan bahwa berdo‟a dan bersyukur selalu dilakukan di 
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manapun tidak hanya dilakukan di lapangan upacara/apel, ruang 

makan tetapi kegiatan di kelas juga diawali dengan berdo‟a terlebih 

dahulu. Tujuannya agar mereka selalu ingat dan memohon 

perlindungan kepada Tuhan agar diberikan keselamatan, kelancaran, 

dan keberkahan segala kegiatan yang akan mereka lakukan selama 

pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Keterangan tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 14 Maret 2013 

 

Gambar 5. Seorang remaja Penerima Manfaat sedang memimpin berdo‟a 

sebelum makan dimulai 

 

Pelaksanaan pembinaan moral agama membutuhkan peran 

penting dari Bapak/Ibu pembimbing dan pengasuh. Sebagai seorang 

pembimbing dan pengasuh harus memberikan contoh sikap yang baik 

agar dapat ditiru remaja. Selain itu, pembimbing dan pengasuh harus 

senantiasa mengajarkan nilai-nilai agama dan tidak henti-hentinya 

untuk mengajak, membimbing, dan mengarahkan remaja Penerima 

Manfaat. Seperti yang telah dituturkan Bapak Bambang, pembimbing 
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wisma 8 adalah sebagai berikut: “...pembimbing dan pengasuh juga 

memegang peranan penting dalam bimbingan sosial dalam hal mental 

agama. Jika anak di rumah bapak/ibu tidak pernah sholat jika di sini 

dapat pembimbing yang tidak sholat maka ya bubar wisan, maka 

seharusnya di sini dapat pengasuh yang memberikan contoh yang baik 

pada mereka, pengasuh dan pembimbing bisa menjadi modelling”. 

(Wawancara tanggal 8 Maret 2013) 

Sebagai seorang pengasuh yang tinggal serumah dengan remaja 

Penerima Manfaat harus memiliki kesabaran yang lebih dalam 

menghadapi para remaja putus sekolah dengan berbagai macam 

karakter dan kebiasaan mereka. Pengasuh tidak henti-hentinya 

mengingatkan, menegur, dan menyuruh anak untuk rajin beribadah. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Samiran, pengasuh wisma 9 berikut 

ini: “…untuk kegiatan di mushola harus selalu diingetin terus. Kadang 

mereka jadwalnya lupa, saya banyak nyuruhnya mbak, tapi kalau 3x 

disuruh nggak mau ya saya kasih contoh. Anak-anak itu kalau disuruh 

kan juga bosen lalu saya yang nyontohin, misalnya jamaah di 

mushola”. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013) 

Hal serupa juga dilakukan oleh Bapak Widarso selaku 

pengasuh wisma 8 seperti yang diungkapkan ketika diwawancarai pada 

tanggal 23 Maret 2013 berikut ini: 

“Kadang anak-anak di sini juga tak latih prihatinlah, ya puasa 

Senin-Kamis. Ya kalau kayak gitu ya kamu itu jangan terlalu 

mengharap yang penting kamu itu sholat, puasa mengharap 
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ridho Allah. Jadi suatu saat kamu ada kesulitan sekali berdo‟a 

insyaAllah dikabulkan”. 

 

Keterangan di atas dibenarkan oleh salah satu Penerima 

Manfaat, Rubai (16th) yang mengungkapkan bahwa: 

“Ya kadang bapak Pengasuh nyontohin baca Al-Qur‟an di 

depan kamarnya mbak, trus ibu juga sering ngajakin kalau 

jamaah di mushola”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

Hal di atas merupakan salah satu cara mengajarkan kepada 

anak untuk semakin meningkatkan keimanan kepada Allah dan selalu 

mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, sholat juga tidak pernah 

ditinggalkan selama pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran. Sebisa mungkin mengerjakan sholat secara 

berjamaah diusahakan tepat waktu di mushola baik sholat Subuh, 

Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya‟, seperti gambar di bawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 15 Maret 2013 

 

Gambar 6. Remaja Penerima Manfaat sholat berjamaah di mushola 

 

Kegiatan sholat berjamaah juga sering dilakukan oleh Rubai 

(16th), seperti pernyataannya berikut ini: 
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“Saya sebisa mungkin jamaah di mushola mbak, begitu mau 

masuk waktu sholat saya sudah siap-siap biar nggak 

ketinggalan” (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

Akan tetapi karena jam latihan keterampilan remaja Penerima 

Manfaat selesai pukul 12.15 WIB maka biasanya untuk sholat Dzuhur 

tidak dapat dilakukan berjamaah secara tepat waktu. Seperti yang 

diungkapkan bapak Sobirin, pendamping keagamaan berikut ini: 

“Sholat Dzuhur susah jamaah karena kita terbentur kegiatan 

keterampilan Penerima Manfaat kan mereka selesai jam 12.15 

kadang nyampe 12.30. Tapi yang lainnya biasanya jamaah 

sama anak-anak, kayak ashar. Tapi yang banyak biasanya 

sholat maghrib sama isya‟”. (Wawancara pada tanggal 14 

Maret 2013) 

 

Naufal, Penerima Manfaat wisma 6 menuturkan bahwa dia 

sering berjamaah di mushola seperti yang diungkapkan berikut ini: 

“Saya kalau bisa selalu jamaah di mushola mbak, tapi kalau 

waktu sholat dzuhur paling jamaah cuma sama beberapa anak 

nggak banyak kan masalahnya juga nggak pas sama waktunya 

soalnya kita selesai keterampilan hampir setengah satu trus 

ditambah lagi keburu jam makan siang jadi sholatnya setelah 

makan siang biasanya sama Antok, Ibnu, dan lain-lain”. 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Pendapat lain disampaikan oleh Uun, Penerima Manfaat putri 

dari wisma 1 menyampaikan bahwa: 

“Saya kalau dzuhur sama ashar biasanya sholat jamaah di 

wisma mbak. Kalau jamaah di mushola kebanyakan pas 

maghrib sama isya”. (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2013) 

 

Selain kegiatan sholat berjamaah, remaja Penerima Manfaat 

juga dilatih untuk mengumandangkan adzan dan menjadi imam bagi 

teman-temannya. Kegiatan tersebut sering dilakukan ketika 
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pembimbing atau pengasuh berhalangan datang ke mushola. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk melatih remaja agar berani 

mengumandangkan adzan dan memimpin teman-temannya dalam 

sholat. Sekaligus dapat menjadi bekal di mana suatu saat nanti mereka 

pasti juga akan menjadi imam di keluarganya karena di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran masih terdapat banyak 

remaja yang tidak mau adzan dan menjadi imam bagi teman-temannya, 

seperti yang diutarakan Musako (16th) berikut ini: 

“Saya nggak mau adzan mbak, malu. Terus juga kalau jadi 

imam juga belum pantas karena agama saya masih sedikit biar 

yang lain saja. Biasanya kalau nggak mas Khanif ya Naufal 

yang sering adzan lainnya juga jarang”. (Wawancara pada 

tanggal 9 Maret 2013) 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Naufal (20th), remaja 

Penerima Manfaat yang sering menjadi bilal di mushola sebagai 

berikut: 

“Cuma mengamalkan apa yang sudah bisa mbak selagi bisa 

terus belum ada yang adzan ya saya yang adzan mbak. 

Biasanya secara sukarela kalau jadi bilal itu kecuali kalau 

jumatan mbak, kalau adzan hari Jum‟at kan dijadwal biasanya 

saya kalau nggak Khanif”. 

 

Terkait dengan melatih remaja untuk dapat memimpin sholat 

yang kelak berguna untuk menjadi imam bagi keluarganya, Ibnu 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Sebenarnya jadi imam itu biasa aja mbak, siapa saja bisa kok 

mbak. Tapi di sini pada jarang yang mau nggak tahu kenapa. 

Kalau saya menjadi imam bagi teman-teman itu ya biasa aja 

karena sebelum di sini juga sudah pernah”. (Wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2013) 
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Pernyataan lain diungkapkan oleh Naufal yang juga pernah 

menjadi imam bagi teman-temannya berikut ini: 

“Dulu pernah mengimami di sini juga tapi sekarang biar 

digantiin Ibnu saja. Ya nggak kenapa-kenapa juga si mbak, 

saya kayaknya belum pantas menjadi imam, sholat saya masih 

belum sempurna juga ilmunya belum tinggi. Kan jadi imam 

harus fasih, hafal Al-Qur‟an nanti malah takut menjerumuskan 

umat”.  

 

Hal yang sama juga dibuktikan oleh observasi yang dilakukan 

peneliti di mushola Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran tanggal 21-22 Maret 2013 tentang keseharian remaja 

Penerima Manfaat terlihat bahwa mulai dari pagi hari setelah bangun 

tidur mereka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian 

sholat dzuhur dilaksanakan setelah makan siang secara berjamaah di 

mushola, lalu sholat Ashar, Maghrib maupun Isya‟ dilaksanakan secara 

berjamaah. Yang menjadi imam pada waktu sholat ashar juga dari 

remaja Penerima Manfaat, yaitu M. Ibnu Hasirin. Selain itu, ketika 

masuk waktu sholat ashar dan magrib yang mengumandangkan adzan 

juga dari remaja Penerima Manfaat.  

Pembinaan moral agama yang baik diharapkan agar remaja 

putus sekolah dapat menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah keluar dari Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan pembinaan 

moral bagi remaja Penerima Manfaat yang beragama Islam 
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dilaksanakan di mushola sedangkan bagi remaja Penerima Manfaar 

yang beragama selain Islam dilaksanakan di wisma 7.  

Remaja Penerima Manfaat angkatan I Tahun 2013 mayoritas 

beragama Islam, hanya terdapat satu orang remaja Penerima manfaat 

yang beragama Kristen dan pada Bulan Februari sudah tidak mengikuti 

pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sobirin sebagai berikut: 

“Sekarang yang ada di sini semua angkatan I beragama Islam 

tapi dulu di awal-awal ada satu yang non Islam tetapi dia sudah 

keluar bulan Februari”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 

2013) 

 

Bagi remaja Penerima Manfaat yang beragama selain Islam, 

pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan dilaksanakan di wisma 7 

yang dibimbing oleh Ibu Anastasia T.K dengan menyesuaikan jadwal 

bimbingan keagamaan. Bimbingan agama yang dilaksanakan di wisma 

7 lebih fokus pada kegiatan membaca Kitab, sharing, motivasi, dan 

arahan bagi remaja penerima Manfaat.  

Selain ibadah yang dilaksanakan di balai, pembinaan agama 

bagi remaja Penerima Manfaat yang beragama Katholik dan Kristen 

juga dilaksanakan dengan beribadah ke gereja setiap minggunya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anastasia berikut ini: 

“Agama Katholik kalau hari Minggu saya ajak ke Gereja 

Kristus Raja, kalau yang Kristen tinggal dia yang mana Gereja 

Kristen Jawa atau yang lainnya. Selain itu, bagi yang Khatolik 

kalau ada acara misa, bakti lingkungan, Rosario atau peringatan 

hari apa gitu saya ajak ke Gereja”. (Wawancara pada tanggal 

28 Maret 2013) 
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Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sobirin selaku 

pendamping kegiatan agama Islam berikut ini: 

“Selain kegiatan kerohanian di wisma 7, kalau hari Minggu di 

balai nggak ada acara ya mereka diajak beribadah ke Gereja”. 

((Wawancara pada tanggal 22 Maret 2013) 

 

Pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan bagi remaja 

putus sekolah yang beragama Islam dilaksanakan melalui berbagai 

macam kegiatan bimbingan agama maupun mental kerohanian. 

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: (a) Pengajian; (b) Berzanji; (c) 

Membaca surat Yasin dan do‟a Tahlil; (d) Tadarus Al-Qur‟an dan baca 

Iqra; (e) Mujahadah dan Latihan Kultum. Dengan kegiatan-kegiatan 

tersebut para remaja Penerima Manfaat dapat memperoleh 

pengetahuan dan meningkat kualitas dan kuantitas ibadah mereka. 

Berikut penjabaran dari masing-masing kegiatan pembinaan 

keagamaan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran sebagai berikut: 

a) Pengajian 

Pengajian dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar 

agama Islam, seperti memperingati tahun baru Hijriyah, Isro‟ 

Mi‟roj, Maulid Nabi, Nuzulul Qur‟an, dan lain-lain. Keterangan 

tersebut diberikan oleh Bapak Sobirin sebagai pendamping 

bimbingan keagamaan saat wawancara tanggal 14 Maret 2013 

menuturkan bahwa: “kegiatan-kegiatan memperingati tahun baru 
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Hijriyah, Nuzulul Qur‟an biasanya juga ada. Dulu pernah ada acara 

pengajian dari Departemen Agama waktu memperingati Maulid 

Nabi”.  

Selain pengajian, guna memperkokoh kepribadian remaja 

putus sekolah agar memiliki pengetahuan agama yang kuat, 

berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di mushola balai 

pada tanggal 25 Maret 2013 terlihat bahwa ada pendidikan agama 

yang khusus diberikan mengenai fiqih. Kegiatan rutin ini 

dilaksanakan setiap hari Senin pukul 15.30 - 17.00 WIB dengan 

mendatangkan ustad dari luar yang merupakan guru agama dari 

Dinas Pendidikan yang sudah lama bekerja sama dengan Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Materi fiqih yang 

diberikan meliputi: kedudukan manusia di akherat, kembalinya 

manusia di hadapan Allah, syarat sah sholat, hal-hal yang 

membatalkan wudhu, lima perkara yang dicintai dan dilupakan 

nabi, dan sebagainya.  

Pendidikan agama tentang fiqih ini juga memberikan 

beberapa manfaat bagi remaja, seperti yang dirasakan oleh Alfi 

(18th) berikut ini: 

“Senang mbak, manfaatnya menambah pengetahuan 

tentang agama, hati jadi lebih tenang. Dari yang sama 

sekali tidak mengetahui menjadi sedikit lebih mengerti”. 

(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 
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Selain dari segi materi, metode penyampaian dari ustad 

Muhtadi juga sangat menarik. Bapak Muhtadi menyampaikan 

materi secara langsung dengan metode ceramah dibantu dengan 

media whiteboard dan spidol.  Dalam ceramahnya, beliau memakai 

bahasa yang mudah dipahami para remaja putus sekolah juga 

diselingi dengan humor yang sesuai kehidupan para remaja seusia 

mereka. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Lulu (19th), dengan 

pernyataannya sebagai berikut: 

“Banyak banget manfaatnya mbak ikut pengajian ini. 

Apalagi pak ustadnya lucu, penyampaiannya enak jadi 

mudah kita terima”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 

2013) 

 

Hal yang sama juga diperkuat oleh gambar di bawah ini: 

                 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 25 Maret 2013 

Gambar 7. Remaja Penerima Manfaat sedang memperhatikan 

ceramah dari ustad Muhtadi 
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Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa remaja 

Penerima Manfaat sedang memperhatikan dengan sungguh-

sungguh materi yang disampaikan oleh Ustad Muhtadi di 

mushola Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Selain pengajian pada hari Senin, terdapat kegiatan 

bimbingan agama mengenai kegiatan sosial umat Islam di 

dalam hidup bermasyarakat, yaitu pemberian materi mengenai 

praktek sholat jenazah yang dilaksanakan secara rutin setiap 

hari Selasa dimulai setelah Isya hingga pukul 20.30 WIB. 

Bimbingan ini menitikberatkan pada bimbingan agama yang 

berkaitan dengan kegiatan sosial umat Islam di dalam hidup 

bermasyarakat sebagai bekal bagi remaja Penerima Manfaat 

nanti hidup di masyarakat, seperti bagaimana sikap 

menghadapi seseorang yang sedang sakaratul maut, 

memandikan jenazah, menyolati, mengkafani jenazah. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Sobirin, pendamping kegiatan 

keagamaan berikut ini: 

“Bimbingan agama mengenai praktek sholat jenazah 

sebagai penyemangat dan pembekalan bagi mereka 

nanti hidup di masyarakat. Apakah tujuan kita hidup di 

dunia ini sebagai umat Islam kita harus berpegang 

teguh dengan agama kita dalam sehari-hari baik dalam 

tingkah laku dan hal-hal apakah yang biasanya kita 

laksanakan di masyarakat yang berkaitan dengan agama 

kita”. (Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

Bimbingan yang dilaksanakan setiap hari Selasa ini 

juga memberikan manfaat bagi remaja Penerima Manfaat salah 
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satunya seperti yang diungkapkan oleh Suprihatin (19th) 

berikut ini: 

“Manfaatnya bisa menambah wawasan tentang agama 

kita dan membimbing kita menjadi lebih baik sekaligus 

bisa menjadi motivasi mbak”. (Wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2013) 

 

Materi bimbingan agama tersebut berkaitan dengan 

perlakuan kita ketika ada orang yang menghadapi sakaratul 

maut, setelah mati ada empat kewajiban orang yang masih 

hidup, yaitu: memandikan, mengkafani, menyolati, dan 

menguburkan. 

b) Berzanji 

Berzanji merupakan kegiatan di mushola yang rutin 

diadakan setiap hari Senin malam setelah sholat Isya‟ sampai 

pukul 20.30 WIB. Tujuan diadakannya kegiatan berzanji tidak 

lain untuk mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad 

SAW. Manfaat mengikuti kegiatan berzanji juga dirasakan oleh 

Kiki (19th), salah satu Penerima Manfaat dengan 

mengungkapkan pernyataan saat wawancara pada tanggal 23 

Maret 2013 berikut ini: 

“Berjanjen itu manfaatnya saya bisa belajar sholawatan 

lalu hati menjadi tenang”. 

 

Tujuan diadakannya kegiatan mushola dalam bentuk 

berzanji juga diungkapkan oleh Bapak Sobirin selaku 

pendamping kegiatan keagamaan berikut ini: 
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“Tujuannya ya agar mereka bisa sholawatan banyak di 

antara mereka yang tidak bisa sama sekali karena 

mereka di daerahnya sana nggak ada juga. Maka di sini 

belajar, dalam berjanjen kan ada lagu-lagunya itu dan 

tiap daerah itu berbeda-beda saya serahkan lagu-lagu 

sesuai daerah masing-masing ya tujuannya agar mereka 

paham lagu-lagu berjanjen dari daerah masing-masing. 

Memang kebanyakan yang bisa di sini mereka yang 

keluaran pondok”. (Wawancara pada tanggal 14 Maret 

2013) 

 

c) Membaca surat Yasin dan do‟a Tahlil 

Membaca Surat Yasin dan do‟a Tahlil merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan di mushola secara rutin setiap hari 

Kamis setelah Isya‟ hingga pukul 20.30 WIB. Tujuannya ialah 

sebagai sarana belajar dan melatih remaja Penerima Manfaat 

agar bisa membaca Surat Yasin dan do‟a Tahlil dengan 

mengharap ridho dari Allah SWT serta mengirimkan do‟a bagi 

roh-roh yang telah meninggal dunia. Selain itu membaca Surat 

Yasin juga memiliki beberapa keutamaan, di antaranya ialah 

apabila ada orang jahat meninggal lalu dibacakan surat Yasin 

maka siksa di alam kubur diringankan oleh Allah dan apabila 

ada orang yang susah lalu membaca surat Yasin maka Allah 

menghilangkan kesedihannya. 

Kiki (19th), remaja Penerima Manfaat wisma 5 

menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan mengikuti 

kegiatan membaca surat Yasin dan do‟a Tahlil yaitu: 

“Bisa mengirim do‟a buat orang tua, keluarga yang 

almarhum dan buat semua umat Islam”. (Wawancara 

pada tanggal 23 Maret 2013) 

133 



 

 

 

d) Mujahadah dan latihan kultum 

Kegiatan mujahadah dan latihan kultum merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan di mushola secara rutin setiap hari 

Jum‟at setelah Isya hingga pukul 20.30 WIB. Kegiatan ini 

memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

melatih remaja Penerima Manfaat untuk mampu dan percaya 

diri berbicara di depan umum. Hal tersebut diperkuat dengan 

pernyataan dari Bapak Sobirin, pendamping kegiatan 

keagamaan berikut ini: 

“Malam Sabtu biasanya mujahadah, ceramah dari siswa 

dari urutan pertama ada pembawa acara hingga terakhir 

do‟a. Tujuannya ialah siapa tahu mereka nanti di 

desanya diminta untuk menjadi pembawa acara. Di sini 

kan mereka sudah pernah belajar jadi ya buat 

pengalaman. Mujahadah untuk diri pribadi masing-

masing kegiatan untuk mendekatkan diri kayak dzikir-

dzikir itu. Lalu kegiatan kultum/ceramah untuk melatih 

siswa agar mampu dan percaya diri berbicara di depan 

umum.” (Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

Kegiatan latihan kultum/ceramah juga dirasakan oleh 

Suprihatin (19th), salah satu remaja yang pernah menjadi 

penceramah dan berbicara di atas mimbar di hadapan teman-

temannya seperti yang diungkapkan berikut ini: 

“Sebenarnya waktu itu malu mbak tapi saya beranikan 

buat melatih mental bicara di depan umum”. 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

mushola balai pada tanggal 22 Maret 2013, terlihat bahwa 

siswa dilatih untuk menjadi penceramah di depan umum dan 

terlihat bahwa remaja Penerima Manfaat sudah cukup berhasil 

melaksanakannya mereka mampu memimpin sebuah acara 

mulai dari memimpin membuka acara, memimpin do‟a dan 

dzikir serta mampu menjadi layaknya seorang ustad yang 

sedang memberikan ceramah.  

Pernyataan peneliti tersebut diperkuat dengan foto 

dokumentasi di bawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 15 Maret 2013 

Gambar 8. Salah satu remaja Penerima Manfaat sedang memberikan 

ceramah di depan teman lainnya. 

 

e) Tadarus Al-Qur‟an dan baca Iqra‟ 

Kegiatan tadarus Al-Qur‟an dan membaca Iqra‟ 

dilaksanakan secara rutin setiap hari Minggu dimulai setelah 

sholat Isya‟ dan berakhir pada pukul 20.30 WIB. Melalui 
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kegiatan ini diharapkan remaja dapat belajar membaca Al-

Qur‟an karena masih banyak yang belum lancar. Selain itu, 

dalam kegiatan ini remaja Penerima Manfaat juga diajarkan 

mengenai tajwid, tanda baca dalam Al-Qur‟an sesuai 

fungsinya. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sobirin, 

pendamping kegiatan keagamaan saat wawancara pada tanggal 

14 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Malam Senin ada tadarus dan baca Iqra‟, kebanyakan 

dari mereka pada belum lancar dan belum benar cara 

bacanya baik dalam tanda-tanda atau rambu-rambu 

dalam baca Al-Qur‟an (wasol, waqof dan lain-lain). 

Kebanyakan dari mereka itu nggak paham, tanda baca 

yang harusnya berhenti tetapi dibaca terus. Jadi kita 

kenalkan lagi dan dipelajari, dijelaskan lagi” 

 

Bapak Sobirin juga menambahkan bahwa: “pelaksanaan 

tadarus per anak satu ayat selesai jam 20.00 kemudian sisa 

waktu 30 menit itu dipergunakan untuk menjelaskan tanda baca 

dalam Al-Qur‟an tadi dan masing-masing fungsinya berbeda. 

Kalau untuk Iqra‟ saya serahkan pada temannya yang lebih 

menguasai untuk membantu temannya baca Iqra‟ kalau tadarus 

saya yang menyimak. Sebenarnya harapannya setelah baca 

Iqra‟ mereka nanti bisa baca Al-Qur‟an, kalau tadarus saya 

tekankan silahkan kalian pelajari baca Al-Qur‟an setelah kalian 

baca kalian cari tahu isinya setelah tahu isinya kalian nanti bisa 

praktekkannya dalam kehidupan sehari-hari”. 

136 



 

 

Terkait dengan keberhasilan kegiatan ini, Bapak Sobirin 

juga mengungkapkan bahwa: 

“Dan setelah dijelaskan mengenai tanda baca, tajwid 

tadi anak-anak menjadi beda dalam membacanya. 

Kalau untuk Iqra‟ yang dulu mereka nggak mengenal 

huruf sekarang sudah mengenal dan mulai belajar. 

Setelah diajari ya ada perubahan sedkit tapi ya belum 

bener banget tapi ya nggak apa-apa yang penting ada 

peningkatanlah”. (Wawancara pada tanggal 14 Maret 

2013) 

 

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Kiki (19th), 

remaja Penerima Manfaat mengenai kegiatan membaca Al-

Qur‟an dan Iqra berikut ini: 

“Iya mbak di sini jadi belajar membaca Al-Qur‟an yang 

bener ya buat memperbaiki pemahaman yang selama 

ini belum tahu jadi tahu”. (Wawancara pada tanggal 23 

Maret 2013) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhlas (16th) 

sebagai berikut: 

“Iya mbak di sini jadi rajin ngaji padahal di rumah 

jarang trus juga jadi lebih mengerti cara baca yang 

benar”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Selain kegiatan-kegiatan di atas, remaja Penerima 

Manfaat juga dilatih untuk berkurban dan merawat hewan 

kurban melalui kegiatan pada waktu Idul Adha yang 

dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Singgih 

Kurniawan selaku staf bidang Yanrehsos berikut ini: 
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“Iya pada waktu Idul Adha anak-anak diajari berkurban 

ya intinya suatu saat nanti mereka bisa melaksanakan 

kurban dengan hasil usaha mereka sendiri. Selain itu 

anak-anak juga biar paham tata cara menyembelih 

hewan kurban dan membagikannya kepada yang kurang 

mampu”. (Wawancara pada tanggal 22 Maret 2013) 

 

 
Sumber: Dokumentasi Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran 2011 

 

Gambar 9. Suasana memperingati Hari Raya Idul Adha 
 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa remaja Penerima 

Manfaat beserta pegawai di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran bersama-sama melaksanakan Idul Adha 

dengan menyembelih sapi sebagai hewan kurban kemudian 

mereka secara bersama-sama pula merawat dan membagikan 

hewan kurban yang telah disembelih.  

Jadi berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial 
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“Wira Adhi Karya” Ungaran dilakukan dengan membiasakan remaja 

untuk selalu berdo‟a sebelum dan sesudah beraktivitas dan juga 

melalui kegiatan bimbingan keagamaan/kerohanian. Bagi remaja yang 

beragama Islam, bimbingan keagamaan dilaksanakan di mushola 

melalui pemberian materi pendidikan agama mengenai fiqih dan 

berkaitan dengan kegiatan sosial umat Islam di dalam hidup 

bermasyarakat (praktek sholat jenazah), sholat berjamaah, membaca 

Surat Yasin dan tahlilan, berzanji, mujahadah, puasa, pengajian, 

membaca Iqra‟, tadarus Al-Qur‟an, memperingati hari besar 

keagamaan, berlatih menjadi bilal/imam, latihan memberikan kultum 

dan latihan berkurban.  

Bagi remaja Penerima Manfaat yang beragama non Islam 

seperti Kristen dan Katholik, pembinaan keagamaan dilaksanakan di 

wisma 7 yang dibimbing oleh Ibu Anastasia T.K. Bimbingan agama 

yang dilaksanakan melalui kegiatan membaca Kitab, sharing, motivasi 

serta arahan bagi remaja penerima Manfaat, dan juga dilaksanakan 

dengan beribadah ke gereja setiap minggunya, seperti mengikuti 

kegiatan kebaktian, rosario, dan misa. 

2) Pembinaan moral berhubungan dengan sesama manusia (sosial) 

Pembinaan moral berhubungan dengan sesama manusia di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 

bagian dari kegiatan bimbingan sosial yang bertujuan untuk 

mengenalkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di 
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masyarakat sehingga remaja putus sekolah dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan moral melalui 

kegiatan bimbingan sosial menitikberatkan pada aspek rehabilitasi 

perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis.  

Bentuk-bentuk kegiatan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran dalam rangka melaksanakan pembinaan moral 

bagi remaja putus sekolah berhubungan dengan sesama manusia 

(sosial) adalah sebagai berikut: 

a) Membiasakan diri untuk sopan santun 

Kegiatan ini diharapkan dapat membina pribadi remaja 

putus sekolah sebagai Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran memiliki sikap sopan santun 

dan mental yang baik. Sopan santun merupakan bentuk dari moral 

yang baik berhubungan dengan sesama manusia. Hal itu sesuai 

dengan penuturan dari Bapak Bambang saat wawancara tanggal 8 

Maret 2013 adalah sebagai berikut: 

“Saya meminta siswa untuk mempraktekkan apa yang saya 

ajarkan di kelas baik menyangkut budi pekerti dengan 

orang yang lebih tua dan dengan teman sebaya. Di luar 

kelas  praktek dengan temannya, pembimbing, pengasuh, 

dan pegawai di sini misalnya memberi sapaan atau 

bersalaman dengan pegawai di sini. Bapak/Ibu pembimbing 

juga selalu memberi nasehat agar tidak merusak atau 

mencorat-coret fasilitas di balai ini. Apabila mereka 

bersikap tidak sopan maka tindakan pertama adalah 

menegur kemudian menasehati dan akhirnya menyuruh 

memperbaiki tindakannya”. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Widarso selaku 

pengasuh wisma 8 mengenai membiasakan remaja untuk selalu 

bersopan santun berikut ini: 

“Kalau saya kan gini ya mbak ya ngajar anak-anak itu 

istilahnya saya kan orang Jawa. Seberat-beratnya orang 

belajar itu kan belajar lagu. Jadi saya itu terus terang 

nyuruh anak itu nggak ada yang saya paksakan jadi dengan 

kesadaran mereka terutama masalah sopan santun. Kadang 

saya kan gini ke anak-anak ya kamu itu menghormati saya 

senang tapi lebih hormatilah orang tuamu, saya itu siapa, 

baru kenal saya, kamu masuk sini kan kamu baru kenal 

saya. Lebih baik kamu itu berani sama saya daripada berani 

dengan orang tuamu. Istilahnya apa ya namanya, sesukses-

suksesnya orang kalau lupa dengan orang tua suatu saat 

akan hancur nggak mungkin yang namanya lancar”. 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Pengakuan yang sama juga dituturkan oleh Naufal (20th) 

selaku remaja Penerima Manfaat dari wisma 6 sebagai berikut: 

“Iya mbak. Saat di kelas kami diminta Bapak/Ibu 

pembimbing saling menegur sapa bapak/ibu, kami juga 

diminta bersikap sopan santun dengan teman, pengasuh, 

pembimbing di sini. Kata pak Bambang kan seseorang itu 

melakukan sesuatu itu karena kesadaran, ancaman, 

paksaan, ada juga karena imbalan. Saya melakukan segala 

sesuatu dengan kesadaran sendiri mbak.” (wawancara 

tanggal 13 Maret 2013). 

 

Chasby (19th) juga mengungkapkan mengenai 

permasalahan sopan santun pada dirinya sebagai berikut: 

“Mbak-mbak aku mbelinge ora patut ditiru tapi aku nek 

karo wong tua aku sopan mbak duwe etika aku mbak”. 

(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

Di samping itu, Muhlas (16th) juga menuturkan bentuk 

sopan santun yang telah dia lakukan di balai yaitu: 
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“Sebenarnya saya malu mbak nek ketemu ibu/bapak, paling 

ya nyapa tok, bu… Sama ibu pengasuh paling juga cuma 

senyum nggak terlalu dekat saya mbak. Terus tiap masuk 

wisma saya selalu salam mbak”. (Wawancara pada tanggal 

16 Maret 2013) 

 

Pengalaman lain juga diungkapkan oleh Nurdin ketika 

ditegur masalah sopan santun di sini yaitu: 

“Saya pernah ditegur, dimarahi bu Samiran gara-gara saya 

ikut nimbrung motong obrolan bu Miran dengan pegawai 

lain. Ibunya bilang wong kok ra nduwe sopan santun etika 

ana wong tua ngobrol motong-motong wae. Ya saya 

sebenarnya sudah tahu itu nggak sopan. Tapi keceplosan ya 

sudah lain kali nggak begitu lagi”. (Wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013) 

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka pembinaan moral 

yang berkaitan dengan penerapan sopan santun di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sangat 

diperhatikan dan dijunjung tinggi karena itu merupakan bagian dari 

bimbingan sosial dalam aspek rehabilitasi perilaku remaja putus 

sekolah. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari 

orang lain harus memperhatikan adab kesopanan dan berperilaku 

agar terjalin hubungan antar sesama manusia yang serasi, selaras, 

dan seimbang sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya. 

Gambar di bawah ini juga membuktikan bahwa remaja 

Penerima Manfaat telah melakukan hal yang positif dengan 

membiasakan bersalaman dengan bapak/ibu pembimbing di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 
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Sumber: Dokumentasi pribadi, 18 Maret 2013 

 

Gambar 10. Salah satu remaja Penerima Manfaat bersalaman dengan 

pembimbing di ruang Peksos 

 

b) Bimbingan wisma 

Bimbingan wisma merupakan bagian dari kegiatan 

bimbingan sosial yang dilakukan secara rutin dua kali dalam satu 

minggu, yakni setiap hari Rabu dan Jum‟at. Bimbingan wisma itu 

adalah bimbingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial sebagai 

pembimbing dan bimbingan dari pengasuh. Bimbingan wisma itu 

biasanya dipergunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi 

sikap dan perilaku remaja selama satu minggu. Mulai dari ada 

pelanggaran apa yang telah dilakukan hingga ada keluhan atau 

permasalahan apa yang ingin disampaikan remaja Penerima 

Manfaat. Selain itu pada kegiatan bimbingan wisma juga diberikan 

nasehat dan motivasi pada remaja Penerima Manfaat sebagai bekal 

dan penyemangat bagi mereka, seperti yang diungkapkan Bapak 

Samiran selaku pengasuh wisma 9 berikut ini: 
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“Kalau di sini ya biasanya bimbingan tentang kehidupan 

sehari-hari bahas masalah susah bangun pagi kadang juga 

ngingetin kegiatan mushola. Manfaatnya apa saja semua 

bimbingan yang di sini. Ya intinya memberikan arahan 

kepada anak-anak, kasih motivasi sebenarnya apa ya. Ya 

mumpung selama ini masih hidup, masalah ke depannya 

kehidupan kan masih susah melatih anak untuk berfikir dan 

merasakan kehidupan kedepannya dan mencari kerja”. 

(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

 

c) Meminta izin setiap keluar masuk Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran 

Sesuai aturan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran setiap ada Penerima Manfaat yang 

meninggalkan balai harus mendapat persetujuan izin dari 

pembimbing atau pengasuh. Terlebih masalah izin untuk 

meninggalkan balai karena alasan akan pulang ke rumah maka 

sesuai prosedurnya harus mendapat izin dari pembimbing dan 

petugas penyantunan dengan mengisi form keterangan izin 

meninggalkan balai. Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Tri selaku 

pembimbing wisma 9 berikut ini: 

“Iya kalau mau meninggalkan balai harus izin terlebih 

dahulu karena di sini itu balai atau lembaga yang ada 

aturannya tidak seenaknya remaja Penerima Manfaat. 

Kalau mau pulang izin ngomong baik-baik jangan bohong. 

Kalau mau jalan-jalan izin bilang pulang hari Minggu kan 

boleh”. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Faqih (17th) terkait 

harus meminta izin pergi meninggalkan Balai Rehabilitasi Sosial 
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“Wira Adhi Karya” Ungaran dan harus mengakatan alasannya 

yang jujur berikut ini: 

“Kalau mau pulang disuruh izin alasannya yang benar apa 

nggak boleh bohong. Kalau mau pulang bilang aja mau 

ngapaen nggak boleh bohong”. (Wawancara pada tanggal 9 

Maret 2013) 

 

d) Menjaga kerukunan, saling tolong-menolong, dan saling 

menghormati dengan warga di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran 

Menjaga kerukunan, mengembangkan sikap tolong-

menolong atau saling membantu serta saling menghormati 

merupakan bagian dari sikap moral yang baik terhadap sesama 

manusia. Sikap menjaga kerukunan, tolong-menolong/saling 

membantu, dan saling menghormati tidak hanya dilakukan antara 

remaja Penerima Manfaat tetapi dengan orang lain juga karena 

mereka hidup sebagai makhluk sosial. Dengan demikian memiliki 

kesadaran sosial itu penting. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak 

Bambang selaku pembimbing budi pekerti menuturkan bahwa: 

“Kita hidup di masyarakat itu tidak hanya bertanggung 

jawab pada agama tapi juga habbluminannas. Jadi orang 

hidup itu juga harus mengerti adanya norma sosial yang 

hidup di masyarakat demi menjaga kerukunan orang yang 

satu dengan yang lainnya. Dengan teman harus saling 

menghargai dan saling membantu”. (Wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013) 

 

Remaja Penerima Manfaat juga mengembangkan sikap 

menjaga kerukunan dan saling tolong menolong, seperti yang 

diungkapkan Khanif (20th) berikut ini: 
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“Bareng-bareng nek kene mbak, susah satu susah kabeh. 

Menambah rasa kekeluargaan sama teman di sini jadi suatu 

saat isa dolan neng nang daerah teman iku isa mampir. 

Aku sing biasane akeh dibantu mbak, kayak kemarin waktu 

sakit dibawain Muhlas makanan. Jadi kalau ada teman yang 

sakit aku gantian bantu sebisa mungkin dan kita itu saling 

menghargai urusan pribadi masing-masing. Selain itu biar 

akrab sama yang lain kita tiap libur kan jalan-jalan bareng 

mbak kayak ke hutan Penggaron kemarin”. (Wawancara 

pada tanggal 16 Maret 2013)  

 

Hal senada juga disampaikan oleh Muhlas (16th) berikut 

ini: 

“Di sini ya baik sama yang lain. Kadang juga saling 

membantu mbak. Bawain makanan kalau ada yang sakit 

atau bantu piket atau bantu tugas keterampilan”. 

(Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Keterangan Khanif dan Muhlas di atas diperkuat dengan 

gambar dokumentasi di bawah ini ketika Khanif dan Faqih sedang 

membantu Irkham ketika sakit dengan membawakan makanannya 

ke wisma.  

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 19 Maret 2013 

 

Gambar 11. Remaja Penerima Manfaat membantu membawakan 

makanan untuk teman yang sedang sakit di wisma 
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Laily (17th) ketika 

teman sewismanya sedang sakit dia membantu menjaga, seperti 

penyataannya berikut ini: 

“Waktu mbak Desi sakit saya membantu membuat teh, 

bawain makanan, nganter berobat ke poliklinik kadang 

dimintain obat. Kadang nawari apa dikeroki mbak Nis. 

Kasihan ta kan kita di sini sama-sama sendirian. Susah 

seneng ya semua bareng-bareng”. (Wawancara pada 

tanggal 14 Maret 2013) 

 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 25 Maret 2013 
 

Gambar 12. Penerima Manfaat sedang membantu membawa 

minuman dalam acara Pengajian 

 

Gambar di atas menunjukkan salah satu Penerima Manfaat 

sedang membantu pegawai untuk membawa minuman yang akan 

disajikan kepada Ustad Muhtadin ketika akan memberikan 

bimbingan keagamaan di mushola. Penerima Manfaat tersebut 

terlihat senang hati dan ikhlas membantu membawa minuman 

tersebut. 

Menurut hasil observasi peneliti di lingkungan Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran pada tanggal 24 
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Maret 2013 terbukti bahwa remaja Penerima Manfaat saling 

membantu dalam segala hal baik dalam bidang keterampilan, piket, 

membantu pegawai dalam hal menyiapkan minuman bagi mitra 

kerja Balai misalnya membawakan minuman bagi ustad dan dokter 

dari Puskesmas bahkan kegiatan sehari-hari. Demi menjaga 

kerukunan di balai, remaja Perima Manfaat sering mengadakan 

kegiatan seperti jalan-jalan bersama untuk menambah keakraban. 

Sikap saling menghormati juga ditunjukkan remaja dalam bentuk 

menyapa bapak/ibu yang lewat dan remaja Penerima Manfaat juga 

menghargai serta menghormati peneliti ketika berada di sana 

seperti kakak mereka sendiri. 

e) Kegiatan outbond dan classmeeting 

Salah satu kegiatan untuk membina moral remaja putus 

sekolah dalam hubungannya dengan sesama manusia ialah melalui 

kegiatan outbond dan classmeeting. Kegiatan outbond dilakukan 

pada awal remaja Penerima Manfaat masuk di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sedangkan kegiatan 

classmeeeting dilakukan setelah kegiatan evaluasi selesai 

dilaksanakan. Pada dasarnya semua kegiatan tersebut bertujuan 

sebagai sarana menambah keakraban, kerjasama, kekompakan, 

saling menghargai, melatih kesabaran berhadapan dengan orang 

lain, bermain secara fair play. Dalam kegiatan outbond dan 

classmeeting sebagian besar terdiri dari kegiatan dinamika 
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kelompok, lomba-lomba, permainan atau games yang dimainkan 

remaja secara bersama-sama. 

Kegiatan outbond merupakan serangkaian kegiatan 

orientasi yang termasuk di dalamnya terdapat kegiatan dinamika 

kelompok yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan 

dengan teman maupun dengan pegawai Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran. Hal tersebut juga dibenarkan dengan 

pernyataan dari bapak Singgih Kurniawan, staf bagian Yanrehsos 

berikut ini: 

“Outbond dan dinamika kelompok itu dilaksanakan dalam 

lingkup kegiatan orientasi tujuannya itu untuk mempererat 

hubungan dengan teman. Tujuan utama yang ingin dicapai 

adalah proses pencerahan untuk dirinya sendiri dengan 

keakraban, untuk motivasi internal karena anak itu rawan 

keluar masuk. Ya melalui permainan indoor ini melatih 

kerjasama dan kekompakan anak. Kalau classmeeting itu 

biasanya lomba kebersihan wisma dan olahraga”. 

(Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran, Januari 2013 

 

Gambar 13. Salah satu jenis permainan dalam kegiatan outbond 
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Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa dalam 

menyelesaikan permainan tersebut diperlukan konsentrasi serta 

kerja sama dan kekompakan dari peserta agar bola dapat masuk ke 

lubang yang diharapkan.  

Jadi berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kegiatan untuk membina moral remaja putus sekolah dalam 

hubungannya dengan sesama manusia (sosial) dilakukan dengan 

membiasakan remaja Penerima Manfaat sopan santun, meminta izin 

setiap keluar masuk Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran, diajarkan untuk saling menghormati dan menyayangi, 

menjaga kerukunan, mengembangkan sikap tolong-menolong atau 

saling membantu. Selain itu, juga ada kegiatan penunjang lainnya 

seperti bimbingan wisma, outbond, dan classmeeting. 

3) Pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri  

Pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dilaksanakan 

melalui kegiatan bimbingan sosial dengan program utama untuk 

memberikan pelayanan rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial 

psikologis pada remaja putus sekolah. Pelaksanaan pembinaan moral 

berhubungan dengan diri sendiri di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran  dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

150 



 

 

Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan pembinaan moral 

berhubungan dengan diri sendiri yang dilaksanakan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran, antara lain: 

a) Program rehabilitasi perilaku 

Program rehabilitasi perilaku merupakan salah satu 

perwujudan pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan 

diri sendiri di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran melalui bimbingan: 

(1) Bimbingan budi pekerti 

Kegiatan bimbingan budi pekerti dilaksanakan di dalam 

kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bertujuan 

untuk dapat memagari remaja Penerima Manfaat agar tidak 

melanggar norma dan menjadikan remaja agar mampu menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Tujuan yang lain dari bimbingan 

Budi Pekerti juga diungkapkan oleh Bapak Bambang selaku 

pembimbing Budi Pekerti berikut ini: 

“Tujuannya adalah manusia itu diwajibkan berbudi 

pekerti dimana manusia diciptakan sebagai makhluk 

sosial yang paling sempurna, manusia diberi akal, 

pikiran maka manusia kedudukannya lebih tinggi dari 

makhluk hidup yang lain sehingga manusia harus wajib 

berbudi pekerti”. Wwancara pada tanggal 6 Maret 

2013) 

 

Dalam kegiatan bimbingan juga banyak hal yang 

diajarkan dan ditanamkan kepada remaja Penerima Manfaat, 

seperti: etika bergaul, etika makan, etika di rumah, masalah 
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kebersihan, tata karma, sopan santun, kedisiplinan, kejujuran, 

tolong menolong, mengucapkan salam, berdo‟a, dan motivasi, 

Bimbingan Budi Pekerti ini diampu oleh dua pembimbing yaitu 

ibu Tri Murdiastuti dan bapak Bambang Suryanto.  

Hal senada juga disampaikan oleh Faqih (17th) 

mengenai masalah sopan santun yang diajarkan padanya 

sebagai berikut: 

“Masalah sopan santun biasanya di rumah kalau masuk 

rumah langsung masuk kalau di sini diajari buat salam 

dulu, ya kadang saya juga salam dulu mbak kalau 

masuk wisma”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 

2013) 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

pada tanggal 6 Maret 2013 dengan mengikuti kegiatan 

bimbingan Budi Pekerti di kelas A dan, B maka diperoleh 

kesimpulan bahwa pembimbing mengajarkan dan menanamkan 

sikap dan nilai yang positif pada remaja Penerima Manfaat 

berkaitan dengan budi pekerti, misalnya sopan santun dengan 

orang yang lebih tua, mengucapkan salam, berdoa terlebih 

dahulu sebelum memulai kegiatan, menghormati pendapat 

orang lain, bahkan para remaja juga bersikap sopan kepada 

peneliti ketika berada di sana. Maka tujuan utama bimbingan 

Budi Pekerti ialah untuk menanamkan dan meningkatkan pola 

tingkah laku dan sikap pribadi yang baik agar memiliki sikap 

dan minat untuk berbuat sesuai dengan tuntunan nilai sosial 
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dan norma masyarakat dan memiliki kesanggupan untuk 

tenggang rasa dan saling membantu sesamanya serta memiliki 

rasa tanggung jawab. 

(2) Bimbingan kepemimpinan 

Kegiatan bimbingan untuk melatih kepemimpinan para 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran diwujudkan dalam kegiatan Pelatihan Militer 

Dasar (Permildas) dan Pramuka/Saka Bina Sosial. Kegiatan 

Permildas dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 07.45 – 08.30 

WIB dengan pelatih dari Polres Semarang yakni Aiptu 

Mistanto sedangkan untuk kegiatan Pramuka/Saka Bina Sosial 

dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 15.30 – 17.00 WIB 

dengan Pembina dari Kwarran Ungaran yakni bapak Priyanto. 

Pada intinya kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melatih 

kepemimpinan remaja Penerima Manfaat baik dari segi 

kepemimpinan, disiplin, baris-berbaris, pengetahuan tentang 

kepramukaan dan pengetahuan umum yang semuanya 

bermanfaat untuk pembentukan karakter para remaja putus 

sekolah.  

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak 

Priyanto selaku Pembina pramuka di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran berikut ini: 

“Pramuka di sini itu sebenarnya untuk pembentukan 

karakter pada anak-anak sesuai dengan Pancasila, UUD 
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1945 intinya berpedoman pada 4 (empat) pilar 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk keutuhan 

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Dasa 

Dharma dilaksanakan di sela-sela kegiatan ya secara 

tidak langsung ditanamkan pada anak-anak melalui 

proses-proses pelatihan, ke depannya agar bisa 

mengembangkan skillnya disertai dengan kedisiplinan 

dan keuletan”. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 

2013) 

 

Materi yang diajarkan juga beragam mulai dari praktek 

baris-berbaris, penyuluhan tentang bahaya narkoba, 

HIV/AIDS, materi kepramukaan seperti tali temali, sejarah 

pramuka, pengetahuan tentang apotek hidup bahkan 

pengetahuan umum tentang kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 12 Maret 2013 

 

Gambar 14. Salah satu  bentuk kegiatan Pramuka di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 
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Muhlas (16th), salah satu Penerima Manfaat 

mengungkapkan kebahagiaannya terkait adanya kegiatan 

Pemildas dan Pramuka sebagai berikut: 

“Seneng mbak bisa ikut kegiatan jadi bisa tali-temali. 

Walaupun waktu baris berbaris capek tapi ya nggak 

apa-apa”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Irkham (18th) 

berikut ini: 

“Ikut pramuka seneng sekali lah serasa mengulang 

waktu SMP, diajari materi-materi pramuka dan nilai 

yang positiflah” (Wawancara pada tanggal 16 Maret 

2013) 

 

Melalui pelatihan Permildas dan Pramuka, remaja 

Penerima Manfaat juga diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mau 

dan mampu untuk mengamalkannya dan memiliki tanggung 

jawab, cinta bangsa dan Negara, mengetahui kewajiban dan 

hak sebagai warga negara dan menaati peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Bimbingan kebugaran jasmani 

Bimbingan kebugaran jasmani merupakan serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter yang 

disiplin serta penyegaran fisik dan menghilangkan rasa jenuh 

sehingga Penerima Manfaat memiliki kondisi fisik yang segar 

bugar dan sehat dengan kegiatan latihan olahraga. Kegiatan 
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yang dimaksud meliputi kegiatan olahraga di setiap pagi hari, 

bimbingan kebugaran jasmani setiap hari Rabu pukul 15.30 – 

17.00 WIB yang terdiri dari olahraga bola volley dan basket, 

senam dan taekwondo serta kegiatan olahraga pada hari Jum‟at.  

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 14 Maret 2013 

Gambar 15. Penerima Manfaat sedang melaksanakan olahraga pagi 

dengan berlari keliling lapangan. 

 

Manfaat adanya bimbingan kebugaran jasmani juga 

dirasakan oleh salah satu Penerima Manfaat, Irkham (18th) 

berikut ini: 

“Dari segi kesehatan terus meningkatlah kan sudah 3 

(tiga) tahun nggak sekolah ya senenglah bisa olahraga 

lagi”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Taekwondo merupakan salah satu latihan yang 

diberikan kepada remaja Penerima Manfaat. Melalui 

taekwondo bisa melatih displin, menahan amarah, membina 

moral terhadap diri sendiri, ketahanan terhadap diri sendiri, dan 

dalam bekerja yang diutamakan strategi agar tetap fokus. Hal 
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senada juga disampaikan oleh bapak Basuki selaku pelatih 

taekwondo dari Kodam IV Diponegoro berikut ini: 

“Sebenarnya taekwondo itu sudah ada sejak lama di 

sini. Tujuannya untuk menumbuhkan disiplin anak itu 

sendiri. Yang jelas itu akhirnya anak itu bisa percaya 

diri, percaya diri dalam hal ini skill, nanti ada apa-apa 

takut. Yang kecil saja yang tadinya anak itu cengeng 

jadi berani, anak yang nakal itu jadi baik, nakalnya itu 

terarah karena dia juga melihat dari pelatihnya sendiri 

gini nggak boleh jadi dia juga menjalankan. Dari segi 

kesehatan bisa menghilangkan depresi, menghilangkan 

tekanan dari apa gitu yang tadinya mau membuat onar 

atau mencari simpati menjadi reda. Selama ikut latihan 

dengan saya otomatis mereka mengikuti apa yang saya 

katakan. Yang namanya kepribadian betul-betul saya 

arahkan. Saya nggak mau lihat anak-anak itu bikin 

onar, malas-malasan atau nggak ikut kegiatan kayak 

olahraga pagi, apel malam. Jadi sangat positif sekali 

kalau diterapkan di sini. Selain mereka bisa terampil 

sesuai keahlian bidang keterampilannya dia juga bisa 

percaya diri. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Muhlas (16th) juga mengungkapkan bahwa ia senang 

bisa ikut latihan taekwondo seperti pernyataannya di bawah ini: 

“Seneng mbak belum pernah ikut sebelumnya jadi bisa 

belajar bela diri”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 

2013) 

 

(4) Pembinaan karakter di Rindam IV Diponegoro 

Kegiatan Pembinaan Karakter bagi remaja putus 

sekolah dilaksanakan bekerja sama antara Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah dengan Rindam IV Diponegoro. 

Pembinaan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari yang diikuti 

oleh perwakilan dari beberapa Balai Rehabilitasi Sosial yang 

ada di Jawa Tengah. Materi yang diberikan dalam program 
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Pembinaan Karakter bertujuan agar adanya perubahan sikap 

dan perilaku sesuai norma yang berlaku, menjadi teladan bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain, 

menjadi motivator di Balai Rehabilitasi Sosial masing-masing 

serta menjadi manusia yang mandiri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Ibu Asmi selaku Kasubbag TU Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran menuturkan bahwa tujuan adanya 

program Pembinaan Karakter di Rindam bagi remaja Penerima 

Manfaat ialah: 

“Pembinaan Karakter itu tujuannya agar anak bisa 

mandiri, bisa disiplin dan bisa punya pribadi yang kuat. 

Yang kita kirim latihan 20 anak itu karena terkait biaya. 

Jadi dengan 20 anak itu bisa mewarnai teman-teman di 

sini dapat dicontoh teman lainnya. Kemarin itu 

dilaksanakan selama 10 hari di Magelang”. 

(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

Pengalaman mendapatkan pembinaan karakter di 

Rindam juga disampaikan oleh Khanif (19th) berikut ini: 

“Dibina di Rindam manfaate akeh mbak. Dilatih 

disiplin pokoke sing biyen elik-elik kon ninggalne ben 

isoh brubah. Materine ya akeh, etika berbicara, makan 

pokoke intine ya ben tertib, disiplin”. (Wawancara pada 

tanggal 16 Maret 2013) 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Chasby (19th), 

Penerima Manfaat wisma 9 sebagai berikut: 

“Dulu awal-awal di sini ngrokok mbak seringnya 

ngrokok di bengkel. Tapi setelah dibina pulang dari 
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Rindam sudah nggak ngrokok ngentekne duit tok 

mbak”. (Wawancara pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

b) Program rehabilitasi sosial psikologis 

Program rehabilitasi sosial psikologis merupakan salah satu 

perwujudan pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan 

diri sendiri di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran melalui adanya  bimbingan: 

(1) Bimbingan kesehatan diri 

Bimbingan kesehatan diri merupakan bagian dari 

bimbingan sosial yang dilaksanakan di dalam kelas dengan 

materi utama kesehatan reproduksi dan kesehatan mental yang 

diampu oleh dua pembimbing yakni ibu Ine dan ibu Tini. 

Bimbingan Kesehatan Diri bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan kesehatan Penerima Manfaat sehingga dapat 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan 

kesehatan diri ini merupakan salah satu sarana memberikan 

pendidikan seks kepada remaja putus sekolah. Tujuan dari 

adanya pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi 

melalui bimbingan Kesehatan Diri ialah untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi 

remaja serta berperan dalam mencegah terjadinya 

penyimpangan seksual pada remaja. 

159 



 

 

Tujuan dari adanya bimbingan Kesehatan Diri juga 

diungkapkan oleh ibu Ine selaku pembimbing Kesehatan Diri 

saat wawancara pada tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Sebetulnya bimbingan kesehatan itu pecahan dari 

bimbingan fisik, di situ ada bagian dari kesehatan 

reproduksi. Tujuan sebenarnya jangan sampai mereka 

di balai ini selama 4 (empat) bulan ada kejadian yang 

tidak menyenangkan itu tujuannya. Dan syukur 

alhamdulillah ya selama di sini ya nggak ada 

pacarannya yang arti ya gimana ya anak-anak nggak 

sampai yang aneh-aneh. Pacaran-pacarannya ya tahu 

bataslah. Ya dalam pembelajaran juga disisipkan nilai-

nilai agama terkait dengan hal-hal tersebut. Pada 

dasarnya semua bimbingan di sini baik bimbingan sore 

di mushola, ngaji ya intinya sama juga mengarahkan 

anak-anak biar tahulah batasan-batasan yang baik dan 

mana yang salah”. 

 

(2) Bimbingan pengembangan kepribadian 

Bimbingan Pengembangan Kepribadian merupakan 

salah satu bentuk kegiatan dalam bimbingan sosial yang 

diajarkan di kelas oleh 2 (dua) pembimbing, yakni ibu Martani 

dan ibu Yunita. Tujuan dari adanya bimbingan Pengembangan 

Kepribadian ialah untuk membentuk kepribadian yang positif 

pada remaja Penerima Manfaat. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Martani, pembimbing Kepribadian 

berikut ini: 

“Tujuannya tentunya untuk membentuk kepribadian 

yang positif tentunya. Bisa mengerti kepribadian itu apa 

jadi bukan hanya tidak hanya dihafal tetapi tentunya 

kan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jika perlu 

ada praktek juga. Selain itu juga bisa untuk 

meningkatkan kepercayaan diri”. (Wawancara pada 

tanggal 14 Maret 2013) 
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Ibu Martani juga menjelaskan tentang materi yang 

diberikan pada bimbingan Kepribadian yaitu: 

“Materi tentang kepribadian. Orang mempunyai 

kepribadian berbeda-beda entah positif atau negatif. 

Setiap kepribadian itu pasti ada unsure-unsur 

pembentuknya di samping bawaan ka nada pengaruh 

juga oleh berbagai hal dari luar. Kemudian ke konsep 

diri tentunya diawali dari orang itu nanti seperti apa, 

diawali dari konsep diri kalau sudah terbentuk tentunya 

entah positif atau negatif maka akan berpengaruh pada 

harga diri orang tersebut”. (Wawancara pada tanggal 14 

Maret 2013) 

 

Selain materi di atas, dalam pembelajaran juga 

dilakukan analisis mengenai kelemahan dan kelebihan diri 

sendiri kemudian remaja Penerima Manfaat juga melakukan 

penilaian terhadap orang lain dengan berbagai macam karakter 

agar dalam pergaulan menjadi lancar. Seperti yang dijelaskan 

oleh Bu Martani saat wawancara pada tanggal 14 Maret 2013 

berikut ini: 

“Tugasnya misalnya mencari kekuatan dan kelemahan 

diri sendiri selain itu diceritakan di depan kemudian 

juga melakukan penilaian terhadap orang lain kan kita 

hidup butuh orang lain sehingga agar pergaulan itu 

menjadi lancar maka kita harus paham dengan diri 

sendiri dan orang lain. Kalau tidak paham dengan orang 

lain mestinya akan timbul masalah-masalah”. 

 

Terkait dengan metode dan media pembelajaran di 

kelas, ibu Martani juga menjelaskan metode dan cara apa saja 

yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut: 
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“Selain di samping ceramah juga dengan tanya jawab 

tetapi juga dengan dinamika kelompok bahkan 

permainan. Agar anak itu bisa membiasakan kebiasaan 

yang sehat baik tentunya dalam kehidupan sehari-hari, 

materi didapatkan bukan hanya dihafal saja tapi juga 

diterapkan bila perlu ada prakteknya juga. Prakteknya 

misalnya disuruh ke depan kemudian cerita salah 

satunya untuk menumbuhkan kepercayaan diri. 

(Wawancara pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

(3) Bimbingan usaha kesejahteraan sosial 

Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial merupakan 

bagian dari bimbingan sosial yang diberikan kepada remaja 

Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran. Bimbingan tersebut bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan kepada remaja Penerima Manfaat 

untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial di dalam 

masyarakat serta dapat menjalankan fungsi dan peranan 

sosialnya agar dapat melaksanakan hidup yang sejahtera dan 

normatif. Memiliki kesanggupan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapinya serta mampu menjalankan hubungan sosial 

yang normatif. Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial 

dilaksanakan di dalam kelas yang diampu oleh dua 

pembimbing, yakni bapak Sugiharto dan bapak Hari Dwi 

Cahyo.  

(4) Bimbingan kewiraswastaan 

Bimbingan Kewiraswastaan merupakan bagian dari 

bimbingan sosial yang diberikan kepada remaja Penerima 
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Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan melatih remaja Penerima Manfaat untuk dapat 

menjadi seorang entrepreneur atau berwirausaha untuk bekal 

nanti jika sudah kembali hidup di masyarakat. Kegiatan praktek 

berwiraswasta yang pernah dilakukan ialah membuat paving, 

batako, membuat kerajinan dari barang bekas dan sebagainya.  

Selain bimbingan yang telah diuraikan di atas, dalam 

pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri juga 

diwujudkan dalam kegiatan upacara, apel, dan kegiatan sehari-hari di 

wisma. Kegiatan upacara dan apel juga melatih kedisiplinan remaja 

Penerima Manfaat. Melalui kegiatan upacara dan apel, remaja dilatih 

untuk menjadi salah satu petugas upacara dan apel secara bergantian. 

Tujuannya ialah untuk melatih keberanian remaja, disiplin serta dapat 

menumbuhkan rasa cinta tanah air pada remaja selain itu juga untuk 

memberikan pengalaman kepada remaja sebagai petugas upacara dan 

apel baik sebagai pemimpin upacara, pemimpin barisa, petugas 

bendera, pembaca UUD 1945, pembaca doa dan filosofi Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Disiplin merupakan sikap dan perilaku yang memiliki 

kesadaran diri untuk mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku. 

Bapak Singgih Kurniawan selaku staf bagian Yanrehsos menuturkan 

tentang disiplin bahwa: 
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“...selama pembinaan di sini semua kegiatan sudah terjadwal 

sedemikian rupa sehingga Penerima Manfaat tinggal 

menjalankan kegiatan tersebut dengan baik. Apabila anak tidak 

mau mengikuti atau bolos kegiatan maka akan menerima 

sanksi atau konsekuensi masing-masing. Misalnya, kegiatan 

apel atau olahraga atau pramuka dimulai tepat waktu tetapi ada 

anak yang terlambat nanti dapat hukuman biasanya disuruh lari 

keliling lapangan 2-3 kali. Kalau ada yang tidak ikut Jumat‟an 

atau kegiatan mushola biasanya disuruh berdiri di depan 

sampai kegiatannya selesai. Semua itu buat pelajaran biar anak 

bisa disiplin”. (Wawancara pada tanggal 11 Maret 2013) 

 

Amin (16th) selaku Penerima Manfaat juga menambahkan 

tentang disiplin dalam penuturannya adalah sebagai berikut: 

“Yang paling utama adalah disiplin mbak. Kita harus bangun 

pagi, ikut kegiatan dan datangnya nggak boleh terlambat. 

Pernah saya telat datang ke mushola mbak trus pernah juga 

nggak ikut pengajian gara-gara ketiduran akhirnya pas 

malamnya dihukum berdiri. Kalau telat olahraga biasanya 

disuruh lari 3 kali putaran mbak”. (Wawancara pada tanggal 9 

Maret 2013) 

 

Dalam kegiatan sehari-hari di wisma, remaja Penerima Manfaat 

diajarkan untuk dapat bersikap terbuka kepada pembimbing dan 

pengasuh selama berada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran. Terbuka adalah sikap keterusterangan terhadap apa 

yang dipikirkan, diinginkan dan mau menerima saran kritik dari orang 

lain baik dari teman, pembimbing, dan pengasuh. Pernyataan tersebut 

seperti yang dituturkan oleh Bapak Widarso selaku pengasuh wisma 8 

adalah sebagai berikut: 

“Saya itu sama anak-anak itu senengnya ngrangkul mbak ya 

seperti orang tua sama anak bukan sebagai pegawai sini. 

Kadang anak-anak itu cerita masalah keluarganya ke saya, 

kalau ada masalah di sini juga kadang cerita atau kalau nggak 

saya panggil saya tanya. Anak-anak sering kalau malam, Pak 
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saya ikutan jaga malam ya. Kadang kalau lagi empat mata dia 

curhat ya kadang tak kandani kamu harus gini harus gitu semua 

orang itu bisa tinggal awake dewe. Jika kita punya kemauan 

kita pasti bisa. Tapi ya itu jangan sekedar ucapan kalau bisa ya 

dilakukan”. (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Sikap terbuka diharapkan agar remaja Penerima Manfaat 

mampu mengungkapkan masalah atau kendala yang dihadapi selama 

ini baik di rumah maupun selama di balai sehingga pembimbing atau 

pengasuh dapat membantu memecahkan masalahnya. Sikap terbuka 

dari remaja Penerima Manfaat juga memudahkan pembimbing atau 

pengasuh untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami sehinggga 

memudahkan mengontrol tindakannya. 

Sikap terbuka erat kaitannya dengan kejujuran. Apabila 

seorang remaja Penerima Manfaat mampu bersikap terbuka kepada 

orang lain maka remaja Penerima Manfaat tersebut sudah dapat 

dikatakan jujur karena untuk dapat bersikap terbuka atau jujur kepada 

orang lain tentang sesuatu (keadaan) yang terjadi dalam dirinya atau 

sedang dialami itu juga membutuhkan suatu keberanian dan rasa 

percaya terhadap orang yang diajak bercerita. Jujur adalah sikap 

(perilaku) tidak suka bohong dan berbuat curang, berkata apa adanya 

atau sebenarnya. Pernyataan di atas dibenarkan oleh Irkham (18th) 

selaku Penerima Manfaat dalam penuturannya sebagai berikut: 

“Iya mbak, kami dekat dengan pembimbing dan pengasuh 

karena pengasuh selalu ada di wisma sebagai orang tua kami. 

Maka dari itu kami selalu terbuka tentang masalah yang kami 

alami selama selama di sini. Kan setiap bimbingan wisma juga 

bisa sebagai tempat curhat mbak. Tapi kalau saya lebih banyak 

cerita, tanya ke pak Widarso nggak tahu kenapa bapaknya bisa 
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banyak tahu tentang saya”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 

2013) 

 

Sikap mandiri dan bertanggungjawab juga ditanamkan pada 

remaja putus sekolah selama mendapatkan pembinaan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran melalui kegiatan 

sehari-hari di balai. Misalnya dengan model pembinaan di balai jadi 

remaja Penerima Manfaat dilatih untuk hidup mandiri dengan 

mengurus semua keperluan sendiri mulai dari merapikan tempat tidur, 

mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, dan sebagainya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chasby (19th) bahwa:  

”…dulu baju dicuciin mbak sekarang di sini nyuci dewe rasane 

kesel mbak terus juga kalau di rumah habis makan piring 

ditinggal gitu aja kalau di sini ada piket nyuci piring juga. Ya 

intine di sini jadi lebih mandiri mbak”. (Wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2013) 

 

Sikap bertanggung jawab yang ditanamkan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran diwujudkan dengan 

telah dibentuknya struktur organisasi pengurus kelas mulai dari ketua 

kelas, wakil ketua, sekretaris, seksi agama, seksi olahraga, dan seksi 

kebersihan. Selain itu, telah dibentuk jadwal piket baik di kelas, 

wisma, dapur, lapangan, mushola dan sebagainya yang semua intinya 

untuk memberikan tanggung jawab pada remaja Penerima Manfaat 

dengan pembagian tugas tersebut. Jadwal Piket sehari-hari Penerima 

Manfaat terlampir. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Watie selaku staf 

bagian Penyantunan bahwa:  
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“ Di sini sudah dibentuk jadwal piket buat anak jadi anak 

tinggal melaksanakan. Ya tujuannya untuk melatih anak agar 

bisa mandiri dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-

masing”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

Hal senada juga disampaikan oleh Chasby (19th)  terkait 

dengan peningkatan rasa tanggung jawab pada dirinya sebagai berikut: 

“Kemarin kan pas pulang pengen nggak balik lagi mbak tapi 

karena aku merasa tanggungjawab jadinya aku balik ke sini 

lagi apalagi aku kan dipilih jadi ketua wisma. Sejak saya jadi 

ketua wisma sekarang pintu tak kunci terus dulu-dulu nggak 

pernah dikunci. Jam 22.00 sudah saya kunci kalau masih ada 

yang maen kalau izin tak tungguin sampai pulang kalau nggak 

izin ya nggak tak bukain” (Wawancara pada tanggal 12 Maret 

2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Muhlas (16th) berikut ini: 

“Selalu dong piket, piket ngepel, nyapu, piket dapur 

melaksanakan secara tanggungjawab dan sukarela mbak biar 

bersih”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Melalui kegiatan bimbingan baik di kelas maupun keterampilan 

siswa juga diajarkan untuk belajar mengenai kerapian. Pembimbing 

dan pegawai sebagai teladan bagi remaja Penerima Manfaat selalu 

memberikan contoh berpakaian seragam yang rapi, sopan, dan 

lengkap. Remaja Penerima Manfaat yang tidak berpakaian rapi akan 

diingatkan oleh Bapak Ibu pembimbing. Menurut penuturan Ibu 

Martani selaku pembimbing saat wawancara pada tanggal 14 Maret 

2013 adalah sebagai berikut: 

“Saya selalu berpakaian rapi, sopan, dan lengkap setiap 

kegiatan bimbingan. Siswa juga memakai seragam sesuai 

jadwal yang ditentukan. Kalau ada anak yang pakaiannya 

nggak rapi kayak Khanif, Nurdin kemarin itu saya suruh maju 

ke depan. Kalau putri tentunya kalau berpakaian yang sesuai 

aturan dan tempat ta. Kan ini baru tahap belajar nek ada yang 
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pakai lipstik saya suruh maju ke depan. Jadi kadang sok 

materinya habis kebanyakan saya buat tetetowet sama anak-

anak”. 

 

Hal senada dituturkan oleh Khanif selaku Penerima Manfaat 

bahwa:  

“Bapak dan Ibu pembimbing selalu mengingatkan dan menegur 

kami apabila melihat baju kami tidak rapi. Terus saya yang 

biasanya disuruh maju mbak gara-gara nggak rapi terus juga 

ngobrol wae di kelas” (Wawancara pada tanggal 16 Maret 

2013).  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

lapangan upacara pada tanggal 22 Maret 2013 terlihat bahwa siswa 

diajarkan oleh Bapak dan Ibu pembimbing untuk memakai seragam 

sesuai yang telah ditentukan dan selalu menjaga kerapian.  

Bentuk kegiatan bimbingan sosial sendiri secara khusus yang 

digunakan untuk membina moral diri sendiri yaitu konseling individu 

dan kelompok bagi remaja putus sekolah guna mempersiapkan diri 

remaja Penerima Manfaat untuk terus semangat menjalani kehidupan 

menjadi semakin lebih baik lagi setelah keluar dari di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Kegiatan dilaksanakan oleh psikolog Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Hal tersebut sesuai 

dengan penuturan Bapak Singgih Kurniawan selaku psikolog bahwa: 

“...biasanya kita selalu mengadakan konseling individu maupun 

kelompok kadang juga dibantu oleh mahasiswa Bimbingan 

Konseling yang sedang praktek di sini. Ya intinya buat 

memotivasi anak dan mengarahkan untuk menjalani hidup ke 

depannya nanti”. (Wawancara tanggal 28 Maret 2013) 
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Sikap moral diri sendiri yang dapat terbangun melalui kegiatan-

kegiatan dalam bentuk bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain disiplin, mandiri, tanggung 

jawab, percaya diri, potensi diri, jujur, keberanian, cinta tanah air, 

kepemimpinan, terbuka dengan orang lain, dan pembentukan karakter 

para remaja putus sekolah sesuai dengan 4 (empat) pilar kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kegiatan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri yang 

dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran, 

yaitu: Program Rehabilitasi Perilaku yang terdiri dari bimbingan: 

Bimbingan Budi Pekerti, Bimbingan Kepemimpinan (Permildas dan 

Pramuka), bimbingan Kebugaran Jasmani (Olahraga dan Taekwondo), 

dan Pembinaan Karakter di Rindam IV Diponegoro sedangkan 

Program Rehabilitasi Sosial Psikologis terdiri dari bimbingan: 

bimbingan Kesehatan Diri, bimbingan pengembangan Kepribadian, 

bimbingan Usaha kesejahteraan Sosial, dan bimbingan 

Kewiraswastaan.  

4) Pembinaan moral berhubungan dengan lingkungan (alam sekitar) 

Selama pembinaan 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, remaja putus sekolah diajarkan untuk 

mencintai dan menghargai lingkungan dengan membiasakan remaja 

Penerima Manfaat untuk menjaga kebersihan di manapun mereka 
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berada khususnya di lingkungan balai. Hal itu sesuai dengan 

pengakuan Amin (16th) selaku Penerima Manfaat wisma 9 

menuturkan bahwa: 

“Iya mbak, di sini dibiasakan untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. Makanya setiap pagi hari ada piket baik di wisma, 

dapur, mushola, lapangan, kelas biar bersih waktu nanti 

digunakan untuk kegiatan. Di sini dikasih sapu buat nyapunya 

mbak tapi kadang kurang.” (Wawancara tanggal 9 Maret 2013). 

 

Penuturan Amin juga dibenarkan oleh Bapak Samiran selaku 

pengasuh wisma 9 bahwa: “selama di sini anak dibiasakan untuk 

menjaga kebersihan mulai dari di wismanya, mushola sampai 

lingkungan di balai”. (Wawancara tanggal 26 Maret 2013). 

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

pada tanggal 14 Maret 2013 tampak bahwa keseharian remaja 

Penerima Manfaat selalu dibiasakan untuk melaksanakan piket pagi 

setiap pukul 06.00 hingga selesai. Piket terdiri dari piket 

membersihkan wisma dan halaman depan wisma, ada juga yang 

mendapat bagian menyapu lapangan dan mushola, membuang 

sampah pada tempatnya, membersihkan kelas sebelum bimbingan di 

mulai, adanya pendamping yang mengawasi kegiatan remaja agar 

melaksanakan piket dengan baik, dan disediakan tempat sampah di 

setiap wisma. Harapannya agar remaja membiasakan diri untuk 

mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan. 
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Keterangan peneliti diperkuat dengan gambar dibawah ini: 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 14 Maret 2013 
 

Gambar 16. Penerima Manfaat wisma 2 sedang menyapu halaman 

depan wismanya. 

 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa ada dua orang 

remaja Penerima Manfaat sedang menyapu di depan wisma sebelum 

kegiatan bimbingan di mulai setiap harinya.  

Pegawai, pembimbing, dan pengasuh selalu mengawasi dan 

memantau langsung kebersihan siswa selama berada di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Apabila ada remaja 

Penerima Manfaat yang tidak menjaga kebersihan maka akan ditegur 

dan dinasehati. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Samiran 

selaku pengasuh wisma 9, beliau menuturkan bahwa:  

“…bila ada anak yang yang tidak mau piket atau membuang 

sampah sembarangan maka akan ditegur atau dinasehati”. 

(Wawancara tanggal 26 Maret 2013) 
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Ibu Martani juga menuturkan hal yang sama sebagai berikut: 

“Kalau masalah kebersihan setiap sebelum masuk kelas saya 

lihat dulu kebersihan kelas. Kalau masih kotor saya suruh 

bersihkan dulu, pernah juga saya suruh ngepel dulu. Kalau 

nggak bersih saya nggak mau masuk. Sebenarnya saya 

seperti itu biar mereka terbiasa karena menempati kan harus 

selalu merawat biar bersih”. (Wawancara tanggal 14 Maret 

2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Faqih (17th) berikut ini: 

“Saya pernah membuang sampah lewat jendela samping 

kamar mbak kemudian saya ditegur dan diperingatkan oleh 

Bapak Miran agar tidak mengulangi lagi kemudian saya 

disuruh ambil lagi sampahnya lalu disuruh buang ke tempat 

sampah”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka membina moral 

berhubungan dengan lingkungan (alam) di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran diantaranya sebagai berikut: 

a) Mix farming dan tata lingkungan 

Kegiatan mix farming dan tata lingkungan merupakan 

kegiatan yang rutin dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran sesuai jadwal yang telah ditentukan, 

yakni setiap hari Jum‟at sore. Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih dan menanamkan kebiasaan pada remaja Penerima 

Manfaat untuk mencintai, menjaga, dan menata lingkungan. 

Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan ialah bersih-bersih menata 

lingkungan balai, latihan menyangkul dan bercocok tanam. 

Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Samiran selaku 
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pendamping kegiatan mix farming dan tata lingkungan berikut 

ini: 

“Kegiatan untuk menata lingkungan di balai ini, untuk 

latihan nyangkul, cocok tanam. Kalau menanam di 

lingkungan sekitar sini, di belakang juga, nanam terong di 

polyback, nanam duren di belakang terus ketela rambat”. 

(Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Akan tetapi karena beberapa hal, untuk angkatan I tahun 

2013 kegiatan ini tidak berjalan seperti angkatan sebelum-

belumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Samiran, 

pendamping kegiatan mix farming dan tata lingkungan sebagai 

berikut: “…untuk angkatan ini nggak diadakan, saya kurang tahu 

kenapa nggak diadakan kebijakan dari kantor saya nggak 

dilibatkan. Angkatan ini nggak ada, nggak tahu ya kan kemarin 

juga datangnya kurang kompak”. (Wawancara pada tanggal 26 

Maret 2013) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Amin (16th) berikut 

ini: 

“Di jadwal hari Jum‟at ada kegiatan mix farming tapi 

nggak tahu mbak kayakna tiap Jum‟at kita nggak ada 

kegiatan. Kalau masalah lingkungan paling cuma kerja 

bakti itu aja juga nggak sering”. (Wawancara pada 

tanggal 9 Maret 2013) 

 

b) Kerja bakti 

Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Kegiatan kerja bakti 
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dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan kadang 

dilaksanakan setiap hari Minggu tetapi kalau hari Kamis tidak ada 

kegiatan juga bisa dilakukan kerja bakti bahkan pada waktu hujan 

deras dan ada wisma yang kebanjiran atau saluran air tersumbat 

maka bisa juga dikondisikan untuk melakukan kerja bakti. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Sobirin selaku pengasuh wisma 10 

saat wawancara pada tanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Kerja bakti biasanya fleksibel tapi biasanya Kamis kalau 

nggak ada kegiatan ya buat kerja bakti”. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Singgih 

Kurniawan selaku staf bagian Yanrehsos berikut ini: 

“Kemarin hari Minggu nggak ada kegiatan saya kondisikan 

anak-anak untuk kerja bakti bersih-bersih lingkungan balai 

ini. Biar anak-anak senang sambil saya setelkan musik ada 

anak yang sambil karaokean juga”. (Wawancara pada 

tanggal 25 Maret 2013) 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhlas (16th) terkait 

kerja bakti yang pernah dilakukan ialah sebagai berikut: 

“Kerja bakti hari Minggu ini mbak bersihin mushola, nyapu 

lapangan sama yang lain juga dari pagi sampai siang capek 

mbak. Dulu juga pernah kerja bakti bersihin sendhang ma 

selokan waktu habis hujan”. (Wawancara pada tanggal 24 

Maret 2013) 

  

c) Bakti sosial 

Bakti sosial merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 

diadakan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berupa 

kegiatan membersihkan tempat bersejarah yang ada di suatu 

wilayah. Tujuannya ialah untuk menanamkan sikap mencintai 

174 



 

 

lingkungan dengan selalu menjaga kebersihan di manapun berada 

sekaligus sebagai perwujudan sikap menghormati para pahlawan 

atau leluhur yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. 

 
Sumber: Dokumentasi Balai Resos “Wira Adhi Karya” Ungaran Tahun 2012 
 

Gambar 17. Remaja Penerima Manfaat sedang melaksanakan bakti 

sosial dengan membersihkan area makam Gatot Subroto Ungaran 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

moral berhubungan dengan alam/lingkungan di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dilaksanakan dengan membiasakan 

remaja Penerima Manfaat untuk menjaga kebersihan di manapun 

mereka berada khususnya di lingkungan balai. Piket terdiri dari piket 

membersihkan wisma, kelas, dapur, mushola, lapangan, dan 

membuang sampah. Bentuk kegiatan dalam rangka membina moral 

berhubungan dengan lingkungan (alam), salah satunya adalah kegiatan 

mix farming dan tata lingkungan, kerja bakti, dan bakti sosial 

membersihkan tempat umum.  
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6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan 

Moral Pada Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran   

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran. Berdasarkan pengamatan, observasi, dan 

wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran antara 

lain sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor yang mendukung 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti di lapangan, faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain sebagai berikut: 

1) Dukungan pimpinan balai 

Bentuk dukungan dari Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran terhadap pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah yaitu dengan mengijinkan penggunaan ruang 

kelas, aula, dan LCD dalam kegiatan-kegiatan yang dapat 

menunjang pelaksanaan pembinaan moral. Selain itu, pada waktu 

ada program pembinaan karakter di Rindam IV Diponegoro 

diadakan acara pelepasan dan penyambutan kepada 20 remaja 
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Penerima Manfaat yang telah mengikuti program pembinaan 

karakter tersebut yang dihadiri seluruh Penerima Manfaat, 

pembimbing, instruktur beserta pegawai lainnya. Selain itu, kepala 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran beserta 

Kasubbag Tata Usaha juga meluangkan waktunya untuk 

mendampingi dan memberi semangat secara langsung kepada 

remaja yang dibina di Magelang. Selain kegiatan tersebut, 

pimpinan Balai juga sangat mendukung dan berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan lainnya seperti pada waktu kegiatan penyuluhan 

dari kepolisian, acara car free day di Simpang Lima. Sebagaimana 

terlihat pada gambar 18 berikut ini. 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 5 Maret 2013 

 

Gambar 18. Acara Penyambutan Kedatangan Remaja Penerima Manfaat 

setelah mengikuti Pembinaan Karakter di Rindam IV Diponegoro 

 

Dukungan-dukungan dari pimpinan Balai dan pembimbing 

tentu akan lebih memperlancar pelaksanaan pembinaan moral pada 
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remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

khususnya dan masyarakat serta pemerintah pada umumnya. 

2) Keteladanan pembimbing, pengasuh, dan pegawai lainnya 

Keteladanan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan 

perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat 

ditiru atau diteladani oleh orang lain. Keteladanan para 

pembimbing, pengasuh, dan pegawai lainnya di Balai Resos 

merupakan contoh yang baik dari para pembimbing, pengasuh, dan 

pegawai yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, 

maupun yang terkait dengan akhlak dan moral yang patut ditiru 

dan dijadikan contoh oleh remaja putus sekolah sebagai Penerima 

Manfaat. 

Hal ini penting dimiliki oleh seorang pembimbing, 

pengasuh, dan pegawai untuk dijadikan dasar dalam membangun 

etika, moral dan akhlak yang baik. Berdasarkan pengamatan dan 

observasi yang peneliti lakukan di lingkungan Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran menunjukkan bahwa 

pembimbing dan pengasuh sudah berupaya memberikan contoh 

atau teladan yang baik kepada remaja Penerima Manfaat.  

Sebagai seorang pengasuh yang tinggal serumah dengan 

remaja Penerima Manfaat harus memiliki kesabaran yang lebih 
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dalam menghadapi para remaja putus sekolah dengan berbagai 

macam karakter dan kebiasaan mereka. Pengasuh tidak henti-

hentinya mengingatkan dan menyuruh anak untuk rajin beribadah. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Samiran, pengasuh wisma 9 

berikut ini: 

“…untuk kegiatan di mushola harus selalu diingetin terus. 

Kadang mereka jadwalnya lupa, saya banyak nyuruhnya 

mbak, tapi kalau 3x disuruh nggak mau ya saya kasih 

contoh. Anak-anak itu kalau disuruh kan juga bosen lalu 

saya yang nyontohin, misalnya jamaah di mushola”. 

(Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013) 

 

Hal serupa juga dilakukan oleh Bapak Widarso selaku 

pengasuh wisma 8 seperti yang diungkapkan ketika wawancara 

pada tanggal 23 Maret 2013 berikut ini: 

“Kadang anak-anak di sini juga tak latih prihatinlah, ya 

puasa Senin-Kamis. Ya kalau kayak gitu ya kamu itu 

jangan terlalu mengharap yang penting kamu itu sholat, 

puasa mengharap ridho Allah. Jadi suatu saat kamu ada 

kesulitan sekali berdo‟a insyaAllah dikabulkan”. 

 

Keterangan di atas dibenarkan oleh salah satu Penerima 

Manfaat, Rubai (16th) yang mengungkapkan bahwa: 

“Ya bapak Pengasuh nyontohin baca Al-Qur‟an di depan 

kamarnya mbak, trus ibu juga sering ngajakin kalau jamaah 

di mushola”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Irkham (18th) 

selaku Penerima Manfaat dalam penuturannya sebagai berikut: 

“Iya mbak, kami dekat dengan pembimbing dan pengasuh 

karena pengasuh selalu ada di wisma sebagai orang tua 

kami. Maka dari itu kami selalu terbuka tentang masalah 

yang kami alami selama selama di sini. Kan setiap 
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bimbingan wisma juga bisa sebagai tempat curhat mbak. 

Bapak ibu juga banyak mencotohkan hal-hal yang positif”. 

(Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas tersebut bahwa keteladanan 

para pembimbing dan pengasuh di balai sangat penting dalam 

pembentukan watak dan karakter anak. Seorang pembimbing dan 

pengasuh menjadi panutan bagi remaja Penerima Manfaat dalam 

berperilaku dan bertutur kata. Keteladanan para pembimbing dan 

pengasuh ditunjukkan secara langsung melalui tindakan konkrit. 

3) Keuletan, kesabaran, dan pengalaman sebagai pembimbing dan 

pengasuh 

Dari segi keahlian/profesionalitas dan keuletan pengasuh 

dan pembimbing dalam memberikan pembinaan dengan selalu 

bersabar mengarahkan, menasehati, mengajak, dan memberikan 

contoh yang baik kepada Penerima Manfaat untuk senantiasa 

berperilaku sesuai norma agama, sosial, dan hukum. Seperti halnya 

yang diungkapkan oleh Bapak Widarso, pengasuh wisma 8 berikut 

ini: 

”Kalau ada anak yang bermasalah, tidak disiplin, tawur 

dengan teman saya jarang dia langsung tak marahi. Saya 

dekatkan dulu sebenarnya itu ada apa. Saya nggak langsung 

ngejudge anak ibarat kayak hakim langsung ketuk palu. 

Saya tanya dulu alasan-alasannya apa. Anak kan butuh 

perlindungan biar masalahnya terselesaikan. Terus juga 

saya yang namanya marah ke anak itu nggak pernah yang 

namanya saya benci. Saya marah itu biar anak tahu 

kesalahannya kalau habis marah nggak pernah tak diemkan 

kadang biasanya saya minta maaf ke anak. Maaf ya Pak 

Wid emosi. Walaupun saya keras ke anak-anak tapi mereka 
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sama saya masih senang gitu”. (Wawancara pada tanggal 

23 Maret 2013) 

 

Penjelasan lain juga ditambahkan oleh Bapak Bambang 

Suryanto, pembimbing wisma 6 bahwa:  

“…sebagai seorang pembimbing jika menghadapi anak 

remaja yang sedang jatuh cinta, masa puber yang harus 

dilakukan ialah jangan menjadi momok yang menakutkan 

tapi justru menjadi sahabat, pendamping yang baik bukan 

melarang tapi mengarahkan supaya berkembang dengan 

baik dan benar. Kalau melarang itu membunuh karakter. Ya 

tujuannya memagari anak-anaknya agar bisa membentengi 

diri sendiri”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

4) Kesadaran diri sendiri dari remaja penerima manfaat 

Kesadaran diri dari seorang remaja Penerima Manfaat juga 

mempunyai peranan penting dalam menunjang sikap tanggung 

jawabnya dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan 

moral di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Karena kesadaran akan sikap tanggung jawab itu tumbuh dari 

dalam diri seseorang sesuai dengan kehendaknya sendiri.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di 

lapangan, menunjukkan bahwa remaja Penerima Manfaat sebagian 

sudah memiliki sikap tanggungjawab yang baik. Hal ini dibuktikan 

pada saat peneliti sedang melakukan observasi setelah kegiatan 

penyambutan remaja Penerima Manfaat yang telah mengikuti 

Pembinaan Karakter di Rindam, para remaja bergotong royong 

untuk membersihkan dan merapikan kursi tempat aula agar 
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kembali seperti semula. Selain itu, kesadaran diri akan rasa 

tanggung jawab dalam melaksanakan piket di dapur juga telah 

dilaksanakan remaja dengan saling membantu untuk 

membersihkan tempat dan mencuci piring setelah selesai maka. 

Kesadaran diri untuk menjadi bilal dan imam bagi teman-temannya 

juga telah dilaksanakan oleh sebagian remaja Penerima Manfaat. 

Sikap tersebut menunjukkan adanya rasa tanggung jawab yang 

dimiliki oleh para remaja Penerima Manfaat.  

Hal tersebut juga dibuktikan dengan dokumentasi berikut 

ini. 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 14 Maret 2013 

 

Gambar 19. Remaja Penerima Manfaat sedang bergotong royong 

untuk mencuci piring dan gelas seusai makan pagi 

 

Kesadaran diri sendiri memiliki peranan penting dan 

merupakan tonggak utama yang memberikan kekuatan dan 

pembentukan sikap tanggung jawab. Dengan pembentukan sikap 
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tanggung jawab yang dimulai dari diri sendiri, diharapkan nantinya 

dapat memberikan contoh atau teladan kepada yang lain. 

5) Lingkungan balai yang kondusif, tenang, asri, dan luas  

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran ini 

terletak cukup jauh dari keramaian sehingga suasananya cukup 

tenang serta kondusif bagi para Penerima Manfaat untuk 

mendapatkan pembinaan dan menerima jam latihan dengan penuh 

konsentrasi. 

Seperti yang diutarakan oleh salah satu remaja Penerima 

Manfaat, Irkham (18th)  sebagai berikut: 

“Jujur mbak di rumah saya sholatnya bolong-bolong tapi ya 

sejak di sini saya makin meningkatlah, nggak tau kenapa 

aura di sini itu beda mbak. Tempatnya, suasana di sini 

mendukung ada pohon-pohonnya banyak bikin betah 

mbak”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

  

Lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran yang kondusif, tenang, asri, nyaman, dan luas sehingga 

dapat mendukung pelaksanaan pembinaan moral bagi remaja putus 

sekolah.  

6) Adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, 

classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan karakter 

di Rindam IV Diponegoro Magelang.  

Program-program kegiatan yang juga diselenggarakan 

untuk mendukung pelaksanaan pembinaan moral yaitu mulai dari 

kegiatan rutin di balai hingga adanya kegiatan seperti outbond, 
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classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan 

karakter di Rindam IV Diponegoro Magelang.  

Agar remaja Penerima Manfaat tidak jenuh berada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran maka ada kegiatan 

nonton bersama biasanya dilaksanakan di aula atau di kelas dengan 

waktu secara fleksibel, biasanya setiap hari Sabtu. Film yang 

dipilih pun juga tidak sembarangan. Film harus mampu mendidik 

dan memberikan suatu nilai kepada remaja Penerima Manfaat. 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Singgih Kurniawan 

selaku pegawai bagian Yanrehsos berikut ini: 

”Biasanya malam Minggu anak-anak saya ajak nonton film 

bersama. Filmya ya disesuaikan dengan anak-anak, film 

yang ada nilai atau hikmah yang ingin disampaikan seperti 

Kungfu Panda”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Amin (16th), Penerima 

Manfaat wisma 9 sebagai berikut:  

”Iya biasanya malam Minggu nonton bareng. Pernah dulu 

nonton Resident Evil, Kungfu Panda sama film Korea-

Jepang gitu bagus filmnya nilai yang disampaikan ada tapi 

saya lupa judulnya. Lumayan si kita terhibur kan biar 

nggak bosen”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 
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Pernyataan tersebut diperkuat dengan dokumentasi berikut 

ini: 

 
Sumber: dokumentasi pribadi, 20 April 2013 

 

Gambar 20. Remaja Penerima Manfaat mengisi kegiatan di hari libur 

dengan acara nonton bersama di aula. 

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, classmeeting, 

nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan karakter di Rindam 

IV Diponegoro Magelang tujuannya ialah agar remaja Penerima 

Manfaat tidak jenuh dengan rutinitas kegiatan yang ada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran dan sebagai salah 

satu sarana pembelajaran moral bagi remaja putus sekolah. 

Kegiatan yang demikian tentu lebih positif dibandingkan para 

remaja menggunakan waktu luang mereka untuk kegiatan-kegiatan 

yang hanya akan merugikan dan tidak memberikan manfaat bagi 

masa depan mereka. 
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7) Kebermanfaatan kegiatan bagi remaja Penerima Manfaat. 

Para remaja putus sekolah yang mengikuti pembinaan di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran juga 

menegaskan bahwa dengan adanya pembinaan moral melalui 

kegiatan bimbingan sosial ini mereka merasa adanya 

perbaikan/perubahan sikap dan perilaku setelah mendapatkan 

pembinaan moral. Sehingga mereka mempunyai rasa optimis dan 

percaya diri ketika mereka sudah keluar dan kembali ke 

masyarakat nanti mereka akan tetap bisa melanjutkan hidup dengan 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memperoleh pekerjaan 

salah satunya juga untuk membahagiakan orang tua. 

Pegawai mengungkapkan bahwa setelah keluar dari Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran ini mereka akan 

bisa mendapatkan pekerjaan karena mereka sudah berbekal dengan 

keterampilan yang sudah diberikan disertai dengan memiliki sikap 

dan perilaku yang lebih baik. Respon remaja Penerima Manfaat 

yang antusias dengan mengikuti pembinaan selama 4 (empat) 

bulan juga merupakan salah satu dasar bagi Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran untuk melakukan upaya 

peningkatan kualitas pembinaan baik dari segi bimbingan sosial 

maupun bimbingan keterampilan. Hal ini didasarkan oleh 

pernyataan Bapak Bambang Suryanto, pegawai bagian Yanrehsos 

sebagai berikut: 
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“Ya, tentu saja pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran ini akan tetap berlangsung 

karena juga merupakan lembaga sosial pemerintah untuk 

membina para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Dan kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan 

pihak lain yang mendukung pelaksanaan pembinaan di sini 

seperti dengan pihak kepolisian, dinas pendidikan, dan 

sebagainya. Selain itu juga bekerja sama dengan tenaga 

professional dalam bimbingan keterampilan”. (Wawancara 

tanggal 25 Maret 2013) 

 

Bapak Bambang Suryanto juga menambahkan bahwa: 

“Setelah dibina di sini nanti ada penyaluran kerja tapi juga anaknya 

dipilih-pilih dulu waktu di sini dia bagaimana. Kan biasanya ada 

juga yang nyari anak-anak untuk bekerja di tempatnya. Lulusan 

sini juga sudah banyak yang sukses kayak kerja di Kalimantan 

sekarang punya Avanza terus juga mbak Dwi dan suaminya alumni 

sini juga sekarang malah jadi bos baju manggung artis-artis 

dangdut. Dia juga banyak merekrut adik-adiknya di sini untuk 

bekerja dengan dia.” Di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran selain memberikan bimbingan dari pegawai sini 

juga ada tambahan dari tenaga profesional seperti dari alumni yang 

sekarang sudah sukses. 

Demikian juga dengan pernyataan Khanif (19th) yang 

menegaskan bahwa pemberian pelayanan dan rehabilitasi dalam 

bentuk pembinaan moral melalui bimbingan sosial dan bimbingan 

keterampilan ini perlu diupayakan karena begitu pentingnya 

memperoleh pengalaman belajar keterampilan bagi mereka, yaitu: 
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“Ya kan tujuan saya ke sini pengen berubah mbak sama 

golek keterampilan yo syukur-syukur isoh nyenengke wong 

tuwo. Tapi saiki wis tak piker-pikir mbak soyo gedhe malah 

soyo elik ora apik ta mbak, mesakke wong tuwo tur neh 

didik aku selama ini malah dadi kaya ngene ki lhu”. 

(Wawancara tanggal 16 Maret 2013) 

 

Remaja Penerima Manfaat juga menegaskan bahwa dengan 

adanya pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial ini 

mereka merasa adanya perbaikan sikap dan perilaku setelah 

mendapatkan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran. Sehingga mereka mempunyai rasa optimis dan 

percaya diri ketika mereka sudah keluar dan kembali ke 

masyarakat nanti mereka akan tetap bisa melanjutkan hidup dan 

memperoleh pekerjaan salah satunya juga untuk membahagiakan 

orang tua. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang remaja 

Penerima Manfaat, Irkham (18th) dari wisma 9, yaitu: 

“Di sini itu bisa meningkatkan kedisipilanan dan ketertiban. 

Yang paling utama saya rasakan mbak dari segi ibadah 

kedua bimbingan wisma mbak. Kegiatan banyak sharing, 

motivasi, nasehat buat saya mbak saya jadi tertib, lebih 

sopan dsb. Alhamdulillah pembinaan di sini dapat 

menjadikan saya lebih baik lagi mbak.” (Wawancara 

tanggal 16 Maret 2013) 

 

Penyataan serupa juga diungkapkan oleh Chasby (19th) 

berikut ini: 

“Selama di sini saya rasa saya banyak perubahan si ke arah 

yang lebih baik. Di sini jadi tambah sehat malah naik 5 kg, 

di sini pengene sholat terus, pengen isoh ngaji tambah 
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mandiri dan tanggung jawab”. (Wawancara pada tanggal 12 

Maret 2013) 

Remaja Penerima Manfaat juga berharap bahwa dengan 

adanya pembinaan dan pelatihan keterampilan ini dia masih tetap 

bisa untuk melanjutkan sekolah atau ikut program kejar paket 

untuk bekal dalam mencari pekerjaan di samping keahlian yang 

telah dimiliki. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khanif 

(19th), salah satu Penerima Manfaat: 

“Nek isa ya neruske sekolah sik melu program kejar paket 

sama nyambi nglanjutne buka warung kucingan”. 

(Wawancara tanggal 16 Maret 2013) 

 

Pendapat lain terkait rencana setelah keluar dari Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran diungkapkan oleh 

Rubai (16th) berikut ini: 

“Rencana mau bekerja jahit di sini kan ikut keterampilan 

jahit. Ya mau nyoba ikut kakak mereka kan juga penjahit. 

Setelah mendapat pembinaan dan keterampilan ya 

membiasakan diri untuk jujur dan harapannya bisa 

berperilaku yang baik, sopan”. (Wawancara pada tanggal 9 

Maret 2013) 

Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran, antara lain adalah dengan adanya: 

1) Dukungan pimpinan balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran. 

2) Keteladanan dari pembimbing, pengasuh, dan pegawai lainnya. 
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3) Keuletan, kesabaran, dan pengalaman sebagai pembimbing dan 

pengasuh. 

4) Kesadaran diri sendiri dari remaja Penerima Manfaat. 

5) Lingkungan balai yang kondusif, tenang, asri, dan luas. 

6) Adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, 

classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan karakter 

di Rindam IV Diponegoro Magelang.  

7) Kebermanfaatan kegiatan pembinaan moral bagi remaja Penerima 

Manfaat. 

b. Faktor-faktor yang menghambat 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti di lapangan, faktor-faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kurangnya minat dan motivasi remaja penerima manfaat dalam 

mengikuti kegiatan. 

Kurangnya minat dan motivasi remaja Penerima Manfaat 

dalam mengikuti kegiatan baik karena malas maupun bentuk 

kegiatan bimbingan yang monoton dan kurang inovatif baik dari segi 

metode dan media yang juga berkaitan dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana.  
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Remaja Penerima Manfaat terkadang merasa bosan dan jenuh 

dengan rutinitas kegiatan yang ada sehingga dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan sosial maupun keterampilan mereka malas-

malasan dan tidak sunguh-sungguh. Kebosanan yang dirasakan 

remaja Penerima Manfaat salah satunya karena kegiatan sehari-hari 

yang dilakukan di sana dimulai dari bangun pagi pukul 04.30 WIB 

hingga apel malam pukul 21.00 WIB sehingga terkadang mereka 

malas dan kelelahan. Jadwal kehidupan sehari-hari Penerima 

Manfaat Angkatan I Tahun 2013 di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran (terlampir). 

Hal tesebut sesuai dengan pengakuan Faqih (17th), Penerima 

Manfaat wisma 9 dalam penuturannya sebagai berikut: 

“Saya terkadang bosan mengikuti rangkaian kegiatan di sini. 

Kadang bosen ya kadang malas, kegiatane kuwi-kuwi terus 

mbak. Tapi ya tetep mlebu wae ra ketang neng kono jagong 

tok”. (Wawancara tanggal 9 Maret 2013) 

 

Hal senada juga diakui oleh Khumaini (18th) dalam 

penuturannya bahwa: “kadang malas mbak ikut kegiatan. Sempet 

juga gara-gara malas jadinya bolos nggak ikut kegiatan tidur di 

wisma. Eh malah akhirnya dapat hukuman di suruh nyapu gara-gara 

bolos mbak”. (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2013) 

2) Heterogenitas remaja penerima manfaat 

Permasalahan yang menjadi salah satu kendala dalam 

memberikan bimbingan pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran terkait dengan 
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masalah heterogenitas remaja putus sekolah baik dari segi usia, 

tingkat pendidikan dan latar belakang keluarganya sehingga dalam 

kegiatan bimbingan harus dilaksanakan dengan penyampaian yang 

sederhana agar semua remaja memahaminya.  

Kondisi remaja putus sekolah yang heterogen baik dari segi 

usia, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga yang berbeda-beda 

sehingga respon remaja Penerima Manfaat terhadap materi 

bimbingan juga berbeda-beda. Hal ini cukup membuat pembimbing 

merasa kesulitan dalam menerapkan metode 

bimbingan/pembelajaran. Keadaan tersebut juga akan berpengaruh 

pada respon remaja Penerima Manfaat ketika mendapatkan 

bimbingan. Motivasi belajar remaja Penerima Manfaat yang kurang 

begitu menyadari pentingnya bimbingan bagi dirinya, keluarga, dan 

masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Martani, Pembimbing 

Kepribadian sebagai berikut: 

“Di sinikan kadang-kadang pada nggak perhatian itu kalau 

ditanya malah bingung sendiri padahal mereka biasanya 

sudah melakukan. Kalau di akhir pelajaran biasanya saya 

evaluasi dulu ditanya tentang materi tadi paham nggak betul-

betul dilaksanakan tapi hanya orang-orang tertentu yang 

nggak memperhatikan mesti mereka di luar kelas juga nggak 

melaksanakan. Kalau ada anak-anak yang nggak sesuai 

aturan pasti mereka saya suruh ke depan dievaluasi bareng-

bareng cuma anak-anak biar tahu kesalahannya apa”. 

(Wawancara tanggal 14 Maret 2013) 

Selain itu, adanya heterogenitas tersebut berpengaruh pula 

pada tingkatan perubahan (tolak ukur keberhasilan pembinaan 

192 



 

 

moral) pada perilaku remaja Penerima Manfaat di mana masing-

masing anak berbeda-beda tingkatan perkembangan/perubahan 

perilakunya. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Singgih Kurniawan 

selaku staf bagian Yanrehsos berikut ini:  

“Kendala di sini itu pendidikan tidak merata ada yang SD 

drop out ada yang SMP, SMA drop out ada. Kelemahannya 

ya heterogen itu jadi di sini nggak bisa dibuat kayak silabus 

seperti di sekolah yang tingkat pendidikannya homogen 

sehingga output tolak ukurnya masing-masing anak itu 

berbeda”. (Wawancara pada tanggal 11 Maret 2013) 

 

Hubungan antara pegawai, pembimbing, pengasuh, dan 

remaja Penerima Manfaat juga terjalin dengan baik. Meskipun 

demikian, dalam menghadapi berbagai macam latar belakang, 

karakter remaja maka tidak menutup kemungkinan timbul adanya 

suatu permasalahan, hidup bersama selama 4 bulan pasti juga ada 

dinamikanya tetapi tidak sampai ada permasalahan serius. Hal ini 

ditegaskan dengan tidak adanya masalah atau konflik serius di antara 

masing-masing pihak. Kalaupun ada ada yang merasa tersinggung 

dengan ucapan atau sikap dari pengasuh atau pembimbing itu semua 

juga demi kebaikan Penerima Manfaat. Seperti halnya yang 

diungkapkan Bapak Widarso, pengasuh wisma 9 berikut ini: 

“Kalau ada omongan nggak enak tentang kamu, terus saya 

bilang kalau kamu kalau ada ucapan yang nggak enak untuk 

kamu berarti kamu harusnya ada perubahan agar tidak seperti 

itu. Memang orang hidup itu perlu ada pengalaman. Malah 

yang bermanfaat itu pengalaman yang negatif. Yang 

namanya pengalaman itu tidak harus pengalaman enak 

pengalaman pahit itu perlu. Malah yang paling penting itu 

pengalaman pahit itu biar ada perubahan”. (Wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2013) 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Suryanto 

selaku pengasuh wisma 6 sebagai berikut: 

“Anak-anak kalau diseneni bapake dianggap bapake itu 

benci/ nggak seneng/nyengsarakne anake padahal nggak ada 

orang tua yang seperti itu tapi justru yang menyakitkan itu 

malah menjadi obat”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 

2013) 

 

Khanif (19) selaku Penerima Manfaat juga memberikan 

tanggapan terkait permasalahan teguran dari pembimbing atau 

pengasuh yang terkadang menyakiti hati remaja sebagai berikut: 

 “Intine asline ki nek kene bapak/ibue ngandani tapi carane 

ya rada kasar mbak ben isa munggah karepe nek dipikir-

pikir ki ben isoh berubah. Jane ya rapopo biasa saja tapi kan 

tiap orang berbeda-beda dalam menerimanya”. (Wawancara 

pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

3) Rendahnya niat dan kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan peraturan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

Rendahnya niat dan kemampuan remaja Penerima Manfaat 

untuk menyesuaikan diri/beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan 

peraturan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

sehingga banyak remaja yang keluar masuk atau tidak betah dan 

sering melanggar peraturan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Selain rasa bosan dan jenuh, remaja Penerima Manfaat dalam 

melaksanakan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 
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Karya” Ungaran juga harus beradaptasi dengan lingkungan, kegiatan 

yang telah di program, dan peraturan yang ada. Pada awal masuk 

balai remaja Penerima Manfaat banyak yang tidak betah sehingga 

akhirnya banyak yang keluar masuk. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh Ibu Wati, staf bagian Penyantunan berikut ini:  

“Pada waktu masih awal-awal banyak anak yang keluar 

masuk. Ada yang nggak kerasan, di sini nggak kerasan 

dengan tata tertib harus bangun jam 05.00”. (Wawancara 

pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Faqih (17th), Penerima 

Manfaat dari Batang sebagai berikut: 

“ Pertamane ora betah mbak hla peraturane tangi gasik, 

suruh nyapu, ngepel di rumah nggak biasa kayak gitu sampai 

sekarang malas kadang ya ra piket”. (Wawancara pada 

tanggal 9 Maret 2013) 

 

Permasalahan kebiasaan buruk remaja di rumah yang masih 

terbawa atau dilakukan di balai maupun wisma juga menjadi salah 

satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan moral bagi remaja. 

Selain itu, masih terdapat beberapa remaja yang melakukan 

indisipliner atau melanggar peraturan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran juga menjadi permasalahan dalam 

melaksanakan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Samiran, pengasuh wisma 

9 berikut ini:  

“kadang anak-anak ya nyebelin, kadang ra nduwe sopan mbi 

wong tuwo, sholat ra bayar we angel e. Tapi rata-rata juga 
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seperti itu mbak, mungkin di rumah juga kebanyakan main ta 

anak-anak segitu apalagi yang di jalan-jalan itu boro-boro 

sholat adus we ra mikir”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 

2013) 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Martani selaku 

pembimbing sebagai berikut: 

“Ya paling ada anak-anak yang sedikit luar biasa, ada yang 

berubah tapi ya itu tadi nggak bisa maksimal. Kecuali ada 

yang juga dari rumah sudah tertib di sini juga pasti bisa diatur 

tapi mereka yang terbiasa sulit diatur perubahannya ya nggak 

maksimal”. (Wawancara pada btanggal 14 Maret 2013) 

 

Untuk permasalahan remaja Penerima Manfaat yang 

indisipliner atau melanggar tata tertib di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, mereka akan mendapat 

sanksi/hukuman sesuai kesalahan yang dibuatnya. Misalnya ada 

remaja yang ketahuan merokok di ruang keterampilan maka akan 

ditegur dan rokoknya disita, jika ada remaja yang bolos tidak ikut 

kegiatan hukumannya disuruh menyapu atau bersih-bersih 

lingkungan balai, kalau ada anak yang terlambat ikut kegiatan 

biasanya dihukum lari keliling lapangan, kalau ada remaja yang 

pergi meninggalkan balai tanpa izin dan datangnya telat 

mendapatkan hukuman dan membuat surat pernyataan tidak akan 

melakukan pelanggaran lagi. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak 

Bambang Suryanto selaku pegawai bagian Yanrehsos melalui 

penyataannya berikut ini:  

“Ini anak-anak tadi saya suruh buat surat pernyataan gara-

gara melanggar 3x: merokok di kamar, tidak ikut pelajaran, 
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izin pulang nyampai sini ternyata Senin. Sanksinya ya 

disuruh bersih-bersih padahal disini disuruh belajar saja 

nggak mau”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Beberapa remaja Penerima Manfaat telah melakukan 

pelanggaran seperti yang diungkapkan oleh Amin (16th) berikut ini: 

“Pernah ketahuan ngrokok di daerah ruang jahit terus rokoke diminta 

sama ditegur nggak boleh ngrokok di situ lagi. Selain saya, Djafar 

dan Naufal juga pernah ketahuan ngrokok disuruh push up 30 kali”. 

(Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

Pelanggaran lain terkait kegiatan di mushola juga pernah 

dilakukan oleh Musako (16th) melalui pernyataan yang 

disampaikannya berikut ini:  

“Pernah di mushola nggak ikut 2 kali gara-gara tidur 

sanksinya disuruh berdiri di depan mushola” 

 

4) Keterbatasan dalam segi alokasi waktu maupun sarana dan prasarana 

Keterbatasan waktu (durasi) kegiatan juga dirasakan menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial baik 

bimbingan kelas maupun bimbingan di luar kelas seperti kegiatan 

pembinaan keagamaan di mushola. Hal tersebut dibenarkan oleh 

Bapak Sobirin selaku pendamping kegiatan keagamaan berikut ini:  

”Waktunya terbatas kegiatan malam di mushola hanya 

sampai jam 20.30 kadang kegiatan kita lakukan tergesa-gesa. 

Ya ada efeknya biasanya dilakukan enak tapi kalau terburu-

buru ya gitu lagune jadi nggak enak. Ya apa boleh buat 

karena kendalanya seperti itu kalau orang yang suka ya 

nggak apa-apa kan juga kegiatan keagamaan kalau yang 

nggak suka ya itu jadi masalah. Selain itu, biasanya itu 
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waktunya yang kurang untuk Iqra‟. Ya maaf kalau Iqra‟ yang 

ngajar temannya sendiri jadi ya kurang tenanan dan 

pendampingnya untuk Iqra‟ masih kurang”. (Wawancara 

pada tanggal 14 Maret 2013) 

 

Keterbatasan waktu juga dirasa menjadi kendala dalam 

bimbingan di kelas seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ine saat 

wawancara pada tanggal 28 Maret 2013 berikut ini:  

“Kadang juga waktunya kurang juga kurang. Ada bab-bab 

terakhir yang kadang nggak tersampaikan ke anak-anak 

soalnya juga gantian dengan materi kesehatan mental”. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga akan 

menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan yang 

ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Walaupun sarana dan prasarana sudah bisa dikatakan cukup 

memadai tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal 

sarana dan prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran yang bisa menjadikan kendala dalam pelaksanaan 

pembinaan baik bimbingan sosial maupun keterampilan. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Chasby (19th) berikut ini: 

“Perlu banyak diperbaharui, bola-bolanya kan kurang, ruang 

kelas juga bangkunya kurang, ruang keterampilan otomotif 

juga kurang motornya aja motor jadul. Nyaman nggak 

nyaman ya di nyaman-nyamanke ta mbak hla piye 

neh”.(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

Hal senada mengenai permasalahan sarana yang perlu adanya 

perbaikan juga disampaikan oleh Faqih (17th) berikut ini: 

“Bola-bolanya sudah rusak kalau bisa diperbaharui. Sarana 

kelas kayak kursi, meja ada yang kurang bagus. Ya walaupun 
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kayak gitu ya dinyaman-nyamanin”. (Wawancara pada 

tanggal 9 Maret 2013) 

Kendala mengenai media bimbingan di kelas juga dirasakan 

oleh Ibu Ine selaku pembimbing mata bimbingan Kesehatan Diri 

sebagai berikut: 

“Ibu si dari dulu minta anatomi alat reproduksi dari dulu 

sampai sekarang nggak ada. Jadi ibu menerangkan ya nggak 

ada alat peraganya anak-anak cuma bisa mengira-ira sendiri”. 

(Wawancara pada tanggal 28 Maret 2013) 

 

Permasalahan mengenai media atau peralatan bimbingan juga 

dirasakan oleh Bapak Basuki selaku pelatih taekwondo dalam rangka 

pembinaan kesegaran jasmani berikut ini:  

“Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman, selama ini kan 

peralatan itu dari saya sendiri. Karena saya kan juga pelatih 

taekwondo jadi nggak apa-apalah pake peralatan saya sendiri 

dah biasa saja kan juga sekian lama. Jadi saya nggak pernah 

mengajukan peralatan untuk anak-anak yang sini. Kegiatan 

inti kayak yang pagi saja masih banyak kekurangannya 

apalagi untuk memperhatikan kegiatan ekstra seperti 

taekwondo ini”. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 2013)  

 

Ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap 

penggunaan metode dan media dalam memberikan bimbingan 

kepada remaja putus sekolah. Pemilihan metode dan media 

pembelajaran juga dapat mempengaruhi penerimaan remaja 

Penerima Manfaat dalam menerima materi dari pembimbingnya. 

Kegiatan bimbingan di kelas yang dilaksanakan melalui metode 

ceramah dan menyatat materi terus-menerus juga akan membawa 

dampak tidak baik bagi remaja, misalnya remaja Penerima Manfaat 
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malah mengantuk saat jam bimbingan, mengobrol dengan teman, 

bahkan ada yang tidur saat jam bimbingann. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh salah satu Penerima Manfaat, Muhlas (16th) dalam 

penuturannya bahwa:  

“Kadang bosan mbak. Di kelas juga ngantukan paling sedikit 

dengerin asal nyatet tok mbak nggak mudeng isine”. 

(Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Faqih (17th) berikut ini: 

“Di kelas ngantukkan ben nggak ngantuk ya nyatet. Ojo 

ceramah to mbak, ceramah marai ngantuk mbak”. Hal serupa 

juga diungkapkan oleh Khanif (19th) yaitu: “ di kelas malas-

malasan, ngomong wae sampai di suruh pembimbing maju 

gara-gara ramai”. (Wawancara pada tanggal 9 Maret 2013) 

 

Chasby (19th) juga mengungkapkan bahwa:  

“Bimbingan ya hadir tapi ada rasa males mbak. Paling cuma 

ngantuk-ngantuk nggak pernah sampai tidur di kelas mbak. 

Waktu di Rindam dibilangin yang penting ikut kelas nggak di 

asrama tetap kelihatanlah di kelas walaupun tidur-tidur” 

(Wawancara pada tanggal 12 Maret 2013) 

 

Hambatan dalam sarana prasarana bahkan sumber daya 

manusia dalam kegiatan bimbingan keterampilan juga disampaikan 

oleh bapak Bambang Suryanto, pegawai bagian Yanrehsos saat 

wawancara pada tanggal 8 Maret 2013 sebagai berikut: 

“Sarana yang masih kurang jumlahnya juga menghambat 

sehingga belum mampu dioptimalkan. Sarana keterampilan 

alat prakteknya masih motor lama padahal sekarang sudah 

ada Honda beat, revo dan lain-lain. Sebenarnya sudah 

mengajukan sarana ke Pemprov-Pemerintah Pusat, kalau 

orang-orang di atas tidak memperhatikan ya dibawah nggak 

jalan-jalan cuma seperti ini aja. SDM nya juga masih butuh 

penyegaran, jahit contohnya lulusan tahun 70-an belum tahu 
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inovasi-inovasi jahit kan juga menghambat walaupun 

dasarnya sama tapi inovasi-inovasinya masih kurang”. 

 

Beberapa remaja Penerima Manfaat juga memberikan 

pendapatnya terkait perlunya tambahan fasilitas yang ada di wisma, 

terutama mesin jahit. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh 

Irkham (18th) saat wawancara pada tanggal 16 Maret 2013 berikut 

ini:  

“…kurangnya menjahit di setiap wisma mbak, akhirnya saya 

nggak bisa nglanjutin ngerjain jahitan yang belum selesai. 

Kalau minjam wisma lain malu mbak, nggak tahu sebenarnya 

boleh apa tidak”.  

 

Hal senada juga disampaikan oleh Winda (16th) terkait 

permasalahan mesin jahit di wisma 1 berikut ini: 

“Di sini ada mesin jahitnya mbak tapi sudah rusak jadi sama 

aja nggak bisa digunakan. Kita kalau ada tugas biasanya 

pergi ke wisma 2 gantian sama wisma 2 makainya mbak”. 

(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 

 

Pendapat lain terkait fasilitas di wisma juga disampaikan oleh 

Faqih (17th), Penerima Manfaat wisma 9 saat wawancara pada 

tanggal 9 Maret 2013 sebagai berikut:  

“Wismanya lumayan bagus mbak, bersih itu wisma 9 

mending daripada wisma lainnya tapi kamar mandinya cuma 

satu. Ya lumayan bikin betahlah kalau yang lain temboknya 

sudah banyak coret-coretan”.  

 

 

 

 

201 



 

 

Winda (16th) juga mengungkapkan permasalahan fasilitas di 

wisma 1 sebagai berikut: 

“Di sini itu TV nya nggak bisa nyetel channel kayak 

RCTI,TRANS dan lain-lain mbak. Bisanya cuma buat nonton 

kaset VCD. Terus VCD yang ada kebanyakan film horor 

Indonesia yang maen Dewi Persik kan banyak adegan-adegan 

yang kayak gitu mbak. Ya gimana lagi ada nya itu ya kita 

nonton itu. Jane malu kalau ada bapaknya lewat kalau nonton 

kayak gitu. Tapi bapaknya cuma di dalam kamar terus kok”. 

(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di wisma 1 pada 

tanggal 23 Maret 2012 menunjukkan bahwa remaja Penerima 

Manfaat sedang melihat film Paku Kuntilanak yang diperankan oleh 

Dewi Persik dan kawan-kawan. Adegan yang ada di film sangat 

tidak mendidik dan tidak baik untuk ditiru bagi remaja Penerima 

Manfaat di sana mulai dari adegan berpelukan, berciuman, adegan 

penuh nafsu dengan lawan jenis disertai dengan memakai pakaian 

yang tidak sopan. Hal tersebut sangat disayangkan terjadi mengingat 

remaja Penerima Manfaat sedang melaksanakan pembinaan 

termasuk juga mendapatkan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran.  

5) Tidak berjalannya fungsi Lurah (ketua Penerima Manfaat) 

Kendala lain dalam pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah angkatan I Tahun 2013 di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran ialah permasalahan mengenai 

tidak berjalannya/tidak adanya ketua Penerima Manfaat, yang 

disebut dengan istilah Lurah. Tidak berjalannya fungsi Lurah (Ketua 
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Penerima Manfaat) mengakibatkan remaja Penerima Manfaat 

angkatan I Tahun 2013 sedikit sulit diatur dan sering melakukan 

pelanggaran di balai. 

Dalam setiap angkatan biasanya terdapat Lurah sebagai 

pemimpin remaja Penerima Manfaat yang lain. Hal tersebut 

dikarenakan dulu pada awal pembinaan remaja Penerima Manfaat 

tidak datang secara bersama-sama dan serentak pada bulan Januari 

2013. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sobirin selaku pegawai 

bagian Tata Usaha sebagai berikut: 

“Dulu itu kurang Penerima Manfaat jadi kegiatan molor, 

orientasi juga molor semua molor hingga akhirnya nggak ada 

struktur organisasinya periode sekarang. Nggak ada Lurah, 

nggak ada wakil Lurah, Sekretaris”. (Wawancara pada 

tanggal 5 Maret 2013) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Widarso, pengasuh 

wisma 8 terkait permasalahan tidak ada Lurah untuk angkatan I 

tahun 2013 sebagai berikut: 

“Angkatan ini agak sulit diatur gara-gara nggak ada ketuanya 

angkatan sekarang ini. nggak ada lurahnya jadi nggak ada 

yang dipegang jadi pemimpin. Kalau lurahnya punya ide apa 

yang lain pasti akan ikutan. Nggak ada lurah karena 

datangnya nggak serentak. Waktu itu masih kekurangan 

Penerima Manfaat jadi kan agak sulit membentuknya. Jadi 

kalau ada lurah ada program ada yang mengawali jadi agak 

jalan. Kalau sekarang kan mereka kalau nggak ada kegiatan 

atau nggak disuruh pembimbing ya malas-malasan kalau 

nggak ada perintah ya anak duduk-duduk. Ya nggak 

menyalahkan anak si ya salahnya di situ nggak ada ketuanya. 

Kalau ada ketuanya pastikan punya program ini itu kalau 

sekarang kan nol istilahnya, sekarang nunggu perintah dari 

pembimbing. Ya baru angkatan ini yang nggak ada. Saya di 

sini 15 tahun ya baru kali ini nggak ada”. (Wawancara pada 

tanggal 23 Maret 2013) 
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6) Perubahan kondisi cuaca. 

Perubahan kondisi cuaca dapat menghambat pelaksanaan 

kegiatan bimbingan terutama pada sore dan malam hari. Perubahan 

kondisi cuaca yang menghambat pelaksanaan pembinaan moral, 

meliputi perubahan cuaca yaitu udara panas dan hujan. Cuaca panas 

membuat remaja merasa malas dan lelah mengikuti kegiatan. Pada 

saat musim hujan, hujan dapat menghambat kegiatan yang 

pelaksanaannya di luar kelas atau outdoor bahkan membuat remaja 

Penerima Manfaat malas untuk berangkat mengikuti kegiatan 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Irkham (18th) bahwa: 

“Bingungnya kalau hujan mbak, mau ikut kegiatan jadi 

gimana gitu. Biasanya kalau kegiatan mushola ya langsung 

terjang saja hujannya”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 

2013) 

 

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala-

kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan moral tersebut 

dialami oleh para pegawai, pembimbing, pengasuh, dan remaja Penerima 

Manfaat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu kerjasa sama antara para 

pegawai, pembimbing, pengasuh, dan remaja Penerima Manfaat untuk 

meminimalisir kendala-kendala yang dapat muncul dikemudian hari. 

Berikut adalah hambatan-hambatan tersebut: 

1) Kurangnya minat dan motivasi remaja Penerima Manfaat dalam 

mengikuti kegiatan. 

2) Heterogenitas remaja Penerima Manfaat. 
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3) Rendahnya niat dan kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan peraturan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 

4) Keterbatasan dalam segi alokasi waktu maupun sarana dan 

prasarana. 

5) Tidak berjalannya fungsi Lurah (ketua Penerima Manfaat). 

6) Perubahan kondisi cuaca. 

 

8. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Moral Pada 

Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran 

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran untuk mengatasi hambatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah. 

Berdasarkan pengamatan, observasi, dan wawancara yang peneliti lakukan 

di lapangan, upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Upaya mengatasi permasalahan kurangnya minat dan motivasi remaja 

Penerima Manfaat dalam mengikuti kegiatan, rendahnya niat dan 

kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk menyesuaikan diri 

dengan situasi, kondisi, dan peraturan, dan permasalahan heterogenitas 

Remaja Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran.  

205 



 

 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dalam 

memberikan pelayanan dan rehabilitasi pada remaja putus sekolah 

khususnya dalam melaksanakan pembinaan moral melalui kegiatan 

bimbingan sosial. Hal ini berdasarkan dengan tujuan, manfaat serta 

kendala yang ada selama melakukan pembinaan. Dengan adanya 

pembinaan baik dalam bentuk bimbingan sosial maupun bimbingan 

keterampilan, pegawai Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran berharap dan optimis bahwa para remaja putus sekolah pada 

nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dengan berbekal pengalaman 

keterampilan dan pembinaan moral/budi pekerti yang diperoleh selama 

di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran untuk mengatasi kendala pelaksanaan 

pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial guna 

meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi 

pada remaja putus sekolah diantaranya yaitu lebih meningkatkan 

persediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan kerja sama dengan 

instansi-instansi lain serta meningkatkan kualitas pembimbing supaya 

memberikan metode-metode bimbingan yang tepat guna agar 

pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial bagi remaja putus 

sekolah semakin berkualitas dan dapat dijadikan bekal hidup bagi 
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remaja putus sekolah setelah keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Untuk permasalahan remaja Penerima Manfaat yang 

indisipliner atau melanggar tata tertib di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, diterapkan melalui metode adanya 

sanksi/hukuman sesuai kesalahan yang dibuatnya. 

Selain itu, adanya heterogenitas tersebut berpengaruh pula pada 

tingkatan perubahan (tolak ukur keberhasilan pembinaan moral) pada 

perilaku remaja Penerima Manfaat di mana masing-masing anak 

berbeda-beda tingkatan perkembangan/perubahan perilakunya. Hal 

tersebut dibenarkan oleh Bapak Singgih Kurniawan selaku staf bagian 

Yanrehsos berikut ini:  

“Jadi output tolak ukurnya itu bukan wah ini sekian ini selesai 

tapi tolak ukurnya itu luas. Individu 1 misalnya kondisi sekian 

kok sekarang demikian sudah dikatakan bagus. Si A dah 

sampai si B sudah bagus. Si C sudah sampai J itu ya maklum 

dia dari SMA kok. Ini SD dari semula dia tahu A sekarang 

sudah tahu C ya bagus. Jadi bagus atau tidaknya itu relative si 

anak itu karena latar belakang keluarga/ekonomi juga”. 

(Wawancara pada tanggal 11 Maret 2013) 

 

Untuk mengatasi permasalahan heterogenitas remaja Penerima 

Manfaat maka dalam memberikan pembinaan kepada setiap remaja, 

pembimbing melakukannya dengan memperhatikan kebutuhan setiap 

anak yang berbeda-beda dan menyampaikan materi dengan cara 

penyampaian yang sesederhana mungkin. Terkait dengan pengukuran 

tingkat keberhasilan pembinaan moral pada setiap remaja putus 
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sekolah maka digunakan pengukuran dengan memberikan penilaian 

pada setiap remaja sesuai dengan standar penilaian yang ada di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yaitu antara nilai 65-

80, sesuai dengan hasil evaluasi melalui ujian tertulis dan praktek.  

b. Upaya mengatasi keterbatasan dalam segi alokasi waktu maupun 

sarana dan prasarana. 

Upaya untuk mengatasi kendala dalam sarana prasarana untuk 

kegiatan bimbingan juga disampaikan oleh bapak Bambang Suryanto, 

pegawai bagian Yanrehsos saat wawancara pada tanggal 8 Maret 2013 

sebagai berikut: 

“Sebenarnya sudah mengajukan sarana ke Pemprov-

Pemerintah Pusat, kalau orang-orang di atas tidak 

memperhatikan ya dibawah nggak jalan-jalan cuma seperti ini 

aja”. 

 

Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk proses pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan 

bimbingan sosial tidak terdapat kendala yang cukup besar artinya 

sarana dan prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran sebenarnya sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan 

pembinaan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada. 

Berikut adalah pernyataan Ibu Asmi, selaku Kepala bagian Tata Usaha 

yaitu: 

“Sarana dan prasarana yang ada di Balai ini saya rasa sudah 

cukup memadai. Ruang kelas untuk pelaksanaan bimbingan 

kelas juga telah tersedia begitu juga papan tulisnya. Ruang-
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ruang yang lain pun juga sudah tersedia seperti ruang 

keterampilan, menjahit, tempat olahraga, tempat ibadah hingga 

bangunan-bangunan dalam Balai ini sudah sesuai dengan 

kapasitas kegiatan bagi anak-anak di sini. Untuk masalah 

sarpras dapat dropping dari Dinas sepanjang tidak ada dari atas 

ya kita menggunakan itu”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 

2013) 

 

Upaya untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan keagamaan di mushola dengan cara memanfaatkan 

waktu yang ada semaksimal mungkin. Untuk tadarus Al-Qur‟an setiap 

remaja membaca satu ayat agar semua mendapat giliran. Selain itu, 

dalam pembelajran bimbingan di kelas harus dapat merencanakan 

target-target dalam setiap pembelajaran, yang terpenting ialah dapat 

memotivasi, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai positif kepada 

remaja Penerima Manfaat. 

c. Upaya mengatasi tidak berjalannya fungsi Lurah (ketua Penerima 

Manfaat) 

Untuk mengatasi tidak berjalannya fungsi Lurah (ketua 

Penerima Manfaat) pada angkatan yang akan datang maka penting 

untuk lebih menekankan kegiatan orientasi pada awal penerimaan 

remaja Penerima Manfaat. Selain itu, informasi mengenai perekrutan 

dan penerimaan Penerima Manfaat harus lebih ditingkatkan dan 

dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan.  

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Widarso, pengasuh 

wisma 8 terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
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tidak ada Lurah untuk angkatan I tahun 2013 dengan cara lebih 

mengoptimalkana peran pembimbing dan pegasuh dalam mendorong 

anak untuk selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan 

bermanfaat seperti berikut ini: 

“Kalau sekarang kan mereka kalau nggak ada kegiatan atau 

nggak disuruh pembimbing ya malas-malasan kalau nggak ada 

perintah ya anak duduk-duduk. Ya nggak menyalahkan anak si 

ya salahnya di situ nggak ada ketuanya. Jadi, sekarang peran 

pembimbing lebih besar untuk mengajak dan mengarahkan 

anak-anak”. (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2013) 

 

d. Perubahan kondisi cuaca. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

perubahan cuaca ialah dengan memanfaatkan ruangan yang ada di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Kalau pada 

waktu kegiatan di lapangan terjadi hujan maka kegiatan dialihkan di 

ruang kelas atau aula. 

Pada saat musim hujan, hujan dapat menghambat kegiatan 

yang pelaksanaannya di luar kelas atau outdoor bahkan membuat 

remaja Penerima Manfaat malas untuk berangkat mengikuti kegiatan 

tersebut. Upaya untuk mengatasi permasalahan hujan ketika kegiatan 

di mushola akan berlangsung adalah dengan tetap berangkat ke 

mushola dengan cara berlari seperti yang diungkapkan oleh Irkham 

(18th) berikut ini: 

“Biasanya kalau kegiatan mushola ya langsung terjang saja 

hujannya”. (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2013) 
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Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan moral guna 

meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi pada 

remaja putus sekolah, diantaranya yaitu: 

a. Lebih meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana 

dengan mengajukan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 

meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi lain. 

b. Meningkatkan kualitas pembimbing supaya memberikan metode-

metode bimbingan yang tepat guna agar pelaksanaan pembinaan moral 

bagi remaja putus sekolah semakin berkualitas dan dapat dijadikan 

bekal hidup bagi remaja putus sekolah setelah keluar dari Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

c. Lebih menekankan kegiatan orientasi pada awal penerimaan remaja 

Penerima Manfaat. Selain itu, informasi mengenai perekrutan dan 

penerimaan Penerima Manfaat harus lebih ditingkatkan dan 

dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan.  

d. Memanfaatkan ruangan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran. Kalau pada waktu kegiatan di lapangan terjadi 

hujan maka kegiatan dialihkan di ruang kelas atau aula. 
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B. Pembahasan 

1. Faktor yang Menyebabkan Remaja di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran Mengalami Putus Sekolah  

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan 

psikologik, dan perubahan sosial. Salah satu permasalahan yang dihadapi 

bangsa Indonesia saat ini adalah keberadaan remaja yang mengalami 

putus sekolah yang masih tinggi. Penyebab dominan adalah 

ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sebagai 

akibat kondisi sosial ekonomi keluarganya. Selain itu, akibat orang tua 

at au  keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan 

berbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar. 

Putus sekolah masih menjadi masalah krusial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Putus sekolah dapat terjadi akibat dari berbagai 

persoalan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. 

Putus sekolah masuk ke dalam seluruh ranah masyarakat khususnya di 

Indonesia telah menjadi fenomena tersendiri dan memiliki motif yang 

beragam.  

Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan remaja 

Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran mengalami putus sekolah, diantaranya ialah masalah ekonomi, 

kegagalan dalam mengikuti pelajaran di sekolah sehingga prestasi di 
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sekolah menurun, anak yang terkena sanksi karena mangkir sekolah atau 

karena nakal sering melanggar peraturan sekolah sehingga terkena droup 

out. Ada juga anak putus sekolah yang disebabkan karena malas untuk 

pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekolahnya. Selain itu, pengaruh teman seperti ikut-ikutan 

diajak bermain play station sampai akhirnya sering membolos dan tidak 

naik kelas. Di samping itu, hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat 

berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga yang tidak saling 

peduli merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan 

hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami 

putus sekolah.  

Berdasarkan hasil penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran, sebagian besar dari 14 remaja Penerima Manfaat 

yang diambil sebagai responden terdapat 8 remaja yang mengalami putus 

sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan 

ekonomi. Sebanyak 3 remaja mengalami putus sekolah atau tidak 

melanjutkan sekolah dikarenakan ada permasalahan di sekolah atau 

sebagai anak nakal. Selain itu, terdapat 2 remaja yang mengalami putus 

sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan 

keluarga. Terdapat seorang remaja yang mengalami putus sekolah atau 

tidak melanjutkan sekolah dikarenakan faktor lingkungan dan intern diri 

sendiri. 
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Maka berdasarkan data di atas, diperoleh permasalahaan terbanyak 

dalam kasus putus sekolah yang dialami remaja Penerima Manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran dikarenakan 

permasalahan ekonomi kemudian disusul karena permasalahan di dalam 

keluarga dan selebihnya karena permasalahan internal anak itu sendiri 

serta faktor lingkungan tempat tinggalnya. 

Data di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Beeby 

(1982: 176-179) bahwa sebab putus sekolah lebih dikarenakan masalah 

sosial ekonomi daripada masalah pendidikan. Pendapat senada mengenai 

penyebab putus sekolah dikemukakan oleh Sweeting dan Muchlisoh 

(1998:14) bahwa alasan anak-anak keluar sekolah dari Sekolah Dasar 

secara prematur umumnya adalah erat kaitannya dengan masalah ekonomi. 

Ada berbagai latar belakang kemunculan putus sekolah dalam dunia 

pendidikan kita kebanyakan adalah persoalan ekonomi, orang tua siswa 

tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah (Rifa‟i, 

2011:203). Hal tersebut terbukti dengan adanya responden sebanyak 14 

orang dimana 57,1% merupakan remaja yang mengalami putus sekolah 

atau tidak melanjutkan sekolah karena permasalahan ekonomi.  

Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 3 remaja dari 14 remaja 

yang diambil sebagai responden atau sebanyak 21,43% remaja Penerima 

Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan ada 

permasalahan di sekolah atau sebagai anak nakal atau karena kenakalan 
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remaja. Hal tersebut sesuai pendapat yang disampaikan oleh Rifa‟i 

(2011:204) bahwa ada juga sebab putus sekolah karena sang anak 

memiliki persoalan di sekolah, memiliki musuh, baik itu seniornya, teman 

seangkatannya, adik kelasnya yang itu tidak membuatnya nyaman. 

Penyebab lain anak putus sekolah adalah persoalan keluarga, 

seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor anak 

putus sekolah (Rifa‟i, 2011:208). Ratningdiah dalam Rifa‟i (2011:208) 

juga mengungkapkan bahwa ada peningkatan KDRT dan hal itu berakibat 

peningkatan angka drop out (berhenti) dari sekolah dan kasus perceraian 

yang juga mengalami peningkatan. Pendapat tersebut juga sesuai dengan 

data yang diperoleh di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran dimana sebanyak 14,29% remaja Penerima Manfaat mengalami 

putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan 

keluarga.  

Selain masalah keluarga serta ekonomi terdapat juga masalah 

faktor lingkungan di mana di suatu daerah masih terdapat banyak anak-

anak yang tidak melanjutkan sekolah sampai jenjang yang tinggi. Selain 

hal tersebut, faktor kepribadian dan kemauan anak sendiri untuk tidak 

bersekolah juga menjadi faktor penyebab anak mengalami putus sekolah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Rifa‟i (2011:208) melihat berbagai 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya putus sekolah dari peserta didik, 

baik itu berasal di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, selain juga 

tak melupakan faktor dari kepribadian peserta didik. Pendapat tersebut 
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juga sesuai dengan data yang diperoleh dimana sebanyak 7,14% dari 14 

responden remaja Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan 

sekolah dikarenakan faktor lingkungan dan intern diri sendiri. 

Jadi, berdasarkan hasil penelitian terhadap 14 remaja Penerima 

Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran dapat 

diambil kesimpulan bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor utama 

yang menyebabkan remaja di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolah. 

Sedangkan penyebab kedua remaja mengalami putus sekolah dikarenakan 

permasalahan pada pribadi remaja atau karena kenakalan remaja dan 

penyebab yang ketiga ialah karena permasalahan ketidakharmonisan 

keluarga. 

UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 

ayat 1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah 

bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut 

melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di 

daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Akses pendidikan juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari 

sisi pembiayaan.  

Menteri Pendidikan, Mohammad Nuh memberikan sambutan 

dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2013 yang bertema 
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“Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”. Seperti yang dikutip 

dalam kompasiana.com pada tanggal 2 Mei 2013 yaitu: 

“Dalam sambutannya, Mendikbud menyampaikan bahwa salah 

satu fungsi pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas dan 

akses berkeadilan. Maksudnya, pendidikan menjadi vaksin sosial 

demi imunitas penyakit sosial masyarakat dalam hal kemiskinan, 

ketidaktahuan dan keterbelakangan peradaban. Sekaligus 

pendidikan menjadi elevator sosial untuk dapat meningkatkan 

status sosial”. 

 

Tema itu merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, 

persoalan dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi 

yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke 

seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua 

(Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, 

dan kewilayahan. Sekaligus diminta supaya di semua daerah untuk 

mendirikan posko anti drop out guna memberikan hak dasar memberikan 

pendidikan kepada setiap warga.  

Dalam rangka mengangani dan mengurangi jumlah anak yang 

mengalami putus sekolah maka pemerintah melakukan beberapa usaha 

salah satunya dengan upaya untuk membuka posko anti drop out (DO) 

atau posko anti putus sekolah di semua daerah. Tujuannya, untuk 

memastikan agar setiap anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah dan 

untuk memberikan hak dasar pendidikan kepada setiap warga. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Mendikbud, M. Nuh dalam sambutannya 
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pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2013 yang dilansir dalam 

republika.co.id berikut ini: 

“Saya ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan 

untuk bersama-sama membuka posko anti drop out (DO) atau anti 

putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Negara telah 

memberikan perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan 

melalui pengalokasian anggaran sebesar 7,8 triliun untuk bantuan 

bagi siswa miskin. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional 

Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Pendidikan merupakan hak 

setiap warga negara, hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 

31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara 

berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib 

membiayainya”. 

 

 

2. Pelaksanaan Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

Pembangunan moral/karakter/budi pekerti generasi muda sekarang 

ini amatlah penting karena pemuda adalah pilar pembangunan bangsa, 

pemuda adalah tiangnya pembangunan bangsa dimana pembangunan 

moral/karakter/budi pekerti pemuda bertujuan untuk mempersiapkan 

mereka sebagai pemimpin bangsa masa depan (Amin, 2011:70). 

Para remaja memerlukan pembinaan moral sedini mungkin. 

Pendidikan utama dan pertama terjadi di keluarga akan tetapi karena 

berbagai sebab keluarga belum mampu melaksanakan pendidikan dan 

pembinaan moral secara optimal. Tempat selanjutnya yang diharapkan 

dapat memberikan pendidikan moral bagi remaja adalah sekolah. Akan 

tetapi bagi remaja yang mengalami putus sekolah tidak dapat mengeyam 
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pendidikan di bangku sekolah lagi dan mereka pun tidak mendapatkan 

pendidikan dan pembinaan moral sebagaimana mestinya.  

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan rendah, 

kemudian tidak bekerja atau berpenghasilan tetap dapat menjadi beban 

masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu ketenteraman masyarakat 

(Gunawan, 2000: 72). Hal ini diakibatkan kurangnya pendidikan atau 

pengalaman intelektual, serta tidak memiliki keterampilan yang dapat 

menopang kehidupannya sehari-hari. Lebih-lebih bila mengalami frustasi 

dan merasa rendah diri tetapi bersikap overkompensasi bisa menimbulkan 

gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang 

bertentangan dengan norma-norma sosial yang positif. 

Masalah putus sekolah bisa menimbulkan ekses dalam masyarakat 

karena itu penanganannya menjadi tugas kita semua sehingga para putus 

sekolah tidak mengganggu kesejahteraan sosial (Rifa‟i, 2011:202). Maka 

Pemerintah melalui Dinas Sosial membentuk suatu lembaga sosial yang 

mampu menampung dan memberikan pembinaan bagi remaja putus 

sekolah termasuk juga pembinaan moral di balai rehabilitasi sosial khusus 

untuk remaja putus sekolah/terlantar.  

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 

Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi remaja putus 

sekolah/terlantar. Ruang lingkup penanganannya ialah memberikan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada remaja putus sekolah/terlantar 

dengan harapan kelak mereka dapat bekerja, hidup mandiri dan agar 
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mereka akan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dan bermanfaat bagi orang lain. 

Pendidikan non formal baik yang diprogramkan oleh pemerintah 

maupun masyarakat merupakan salah satu jalur pendidikan yang efektif 

untuk membangun moral/karakter anak bangsa.  

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 

salah satu bentuk program pendidikan non formal dari Kementerian Sosial 

Republik Indonesia dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi 

remaja putus sekolah. 

Pembinaan dapat dilakukan oleh siapapun dan di manapun. 

Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan di sekolahan saja, 

tetapi di luar keduanya juga dapat dilakukan suatu pembinaan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Amin (2011:67) bahwa 

membangun moral/karakter/budi pekerti anak bangsa bukan hanya 

tanggung jawab orang tua (pendidikan informal) dan guru/dosen di 

sekolah (pendidikan formal) tetapi juga tanggung jawab pemimpin 

masyarakat (pendidikan non formal). 

Jika dikaitkan dengan teori Mangunhardjana (1986:21) mengenai 

macam-macam pembinaan, maka pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran termasuk 

dalam kategori Pembinaan Pengembangan Kepribadian (Personality 

Development Training), yaitu pembinaan pengembangan sikap yang 

menekankan pada pengembangan kepribadian dan sikap agar mengenal 
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dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang 

sehat dan benar. 

Bimbingan sosial merupakan salah satu jenis pelayanan dan 

rehabilitasi yang diberikan kepada remaja putus sekolah oleh Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran dan dapat digunakan 

untuk membina moral para remaja putus sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Zuriah (2008:157) bahwa pendidikan Moral/Budi Pekerti 

dilakukan sebagai upaya pembinaan bagi para siswa agar menjadi orang-

orang yang berwatak sekaligus berkepribadian memesona dan terpuji 

sesuai dengan konsep nilai, norma, moral agama, dan kemasyarakatan, 

serta budaya bangsa. Pencerminan watak sekaligus kepribadian yang 

memesona menjadi harapan sebagai anggota masyarakat madani, seperti 

religious, jujur, toleran, disiplin, bertanggung jawab, memiliki harga diri 

dan percaya diri, peka terhadap lingkungan, demokratis, cerdas, kreatif, 

dan inovatif. 

Bimbingan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan 

membantu Penerima Manfaat mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial 

yang berlaku dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bimbingan sosial terdiri dari program rehabilitasi perilaku 

dan rehabilitasi sosial psikologis sedangkan program rehabilitasi karya 

termasuk dalam kegiatan bimbingan keterampilan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan moral yang dilaksanakan 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan 
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bagian dari kegiatan bimbingan sosial. Materi dan pelaksanaan pembinaan 

moral itu sendiri terintegrasi dan saling terkait dengan kegiatan lainnya 

dalam kegiatan bimbingan sosial dengan program utama yaitu rehabilitasi 

perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis. 

Pembinaan moral dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial 

sesuai dengan jadwal kegiatan bimbingan dan jadwal kehidupan sehari-

hari yang telah disusun untuk dilaksanakan secara rutin oleh remaja 

Penerima Manfaat setiap harinya selama 4 (empat) bulan pembinaan di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Pembinaan di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran berfungsi sebagai proses 

pembiasaan atau behavioral bagi remaja putus sekolah. Melalui kegiatan 

yang ada di balai, seperti: apel, piket, bangun pagi, dan rutinitas kegiatan 

sehari-hari lainnya agar remaja menjadi disiplin, menaati aturan sehingga 

outputnya diharapkan dapat menjadi remaja yang memiliki kepribadian 

yang positif, bertanggung jawab dan disiplin.  

Jadi, pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus sekolah di 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran melalui metode 

pembiasaan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Mursidin (2011:69) bahwa ada beberapa metode yang bisa digunakan 

dalam pendidikan moral salah satunya ialah metode pembiasaan. 

Pembiasaan dalam menanamkan moral merupakan tahapan penting yang 

seyogyanya menyertai perkembangan setiap mata pelajaran. Mengajari 

moral dengan tanpa pembiasaan melaksanakannya hanyalah menabur 
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benih ke tengah lautan atau melempar benih ke aliran sungai yang deras. 

Betapa sia-sianya karena dalam moral bukan sekedar pengetahuan tetapi 

pemaknaan dalam kehidupan. Quthb dalam Mursidin (2011:69) juga 

menjelaskan bahwa pembiasaan memegang kedudukan yang istimewa 

dalam pendidikan moral sebab dengan pembiasaan hal yang semula 

dianggap berat akan menjadi ringan, yang susah menjadi mudah dan yang 

kaku menjadi gesit, lancar, dan dinamik. Kebiasaan ternyata juga menjadi 

faktor penting untuk bertindak baik bila anak-anak sudah dibiasakan 

bertindak baik dalam hal-hal yang kecil ia akan lebih mudah untuk 

melakukan tindakan baik dalam hal yang lebih besar maka penting bahwa 

dalam pembinaan kebiasaan-kebiasaan yang baik dilatihkan (Suparno, 

2002:37). 

Metode pembinaan moral (nilai disiplin) pada anak dilakukan 

melalui pembiasaan juga sesuai dengan hasil penelitian Ani Nur Aeni 

(2011: 23-24) yang berjudul Menanamkan Disiplin Pada Anak Melalui 

Dairy Activity menurut Ajaran Islam dalam Jurnal Pendidikan Agama 

Islam-Ta’lim yang menjelaskan bahwa: 

Pembiasaan dilakukan untuk pembinaan pribadi anak. Setiap orang 

tua hendaknya menyadari bahwa dalam pembinaan pribadi anak 

sangat diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang 

cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena 

pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap pada anak 

yang lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya 

tidak tergoyahkan lagi karena telah masuk menjadi bagian dari 

pribadinya. Kebiasaan melakukan hal yang baik pada anak harus 

diiringi dengan contoh yang baik pula. 
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Pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial 

di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran terdiri dari 

program rehabilitasi perilaku meliputi: bimbingan keagamaan, bimbingan 

budi pekerti, bimbingan kebugaran jasmani, bimbingan kepemimpinan, 

bimbingan kepramukaan serta pendidikan bela negara sedangkan 

pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial dalam lingkup 

program rehabilitasi sosial psikologis meliputi: bimbingan Pengembangan 

Kepribadian, bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial, bimbingan 

Kesehatan Diri, bimbingan Kewiraswastaan, Bimbingan Sosial, 

Bimbingan Rekreasi, dan Outbond. Kegiatan tersebut ada yang 

dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk mata bimbingan/pelajaran 

maupun di luar kelas (pengajaran) dengan aplikasi materi melalui 

perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di wisma maupun lingkungan 

balai. 

Bimbingan yang dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk mata 

pelajaran/bimbingan tersendiri ialah pelajaran bimbingan Budi Pekerti, 

bimbingan Pengembangan Kepribadian, bimbingan Kesehatan Diri, 

bimbingan Kewiraswastaan. Semua mata bimbingan tersebut diampu oleh 

pembimbing yang berbeda-beda yang diajarkan setiap hari Senin hingga 

Kamis pukul 08.00-09.15 WIB sesuai dengan jadwal mata bimbingan 

yang telah ditetapkan. Setiap pembimbing juga harus menyiapkan segala 

perangkat pembelajaran tersendiri sesuai dengan mata bimbingan yang 

diampunya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suparno dalam (Zuriah, 
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2008: 89) bahwa salah satu model penyampaian pendidikan Budi 

Pekerti/Moral ialah melalui disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri 

seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi budi pekerti 

harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan 

Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan 

evaluasi pengajaran. Selain itu, Budi Pekerti/Moral sebagai mata pelajaran 

harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. 

Selain itu, kegiatan pelaksanaan pembinaan moral melalui Bimbingan 

Sosial juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di luar pengajaran yang 

terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai moral/budi pekerti dari semua 

mata bimbingan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran ialah bimbingan Kepemimpinan melalui kegiatan Permildas dan 

Pramuka, bimbingan Keagamaan, bimbingan Wisma, bimbingan 

Kebugaran Jasmani, outbond, dan classmeeting. Kegiatan tersebut tidak 

hanya dilakukan oleh pembimbing dan pengasuh di balai tetapi juga 

bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dalam kegiatan Pramuka 

bekerja sama dengan Kwarran Ungaran, Permildas dengan Kepolisian 

Resort Semarang, Taekwondo dengan Kodam IV Diponegoro, dan 

bimbingan agama dengan Guru Agama dari Dinas Pendidikan Semarang. 

Berdasarkan uraian di atas maka metode pembinaan moral di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran juga menggunakan 

metode penyampaian Pendidikan Budi Pekerti dengan model gabungan 

seperti teori yang dikemukakan oleh Paul Suparno dalam (Zuriah, 2008: 
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91) bahwa model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model 

terintegrasi dan model di luar pengajaran dimana penanaman nilai 

dilakukan melalui pengakaran formal terintegrasi bersamaan dengan 

kegiatan di luar pengajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja 

sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar 

sekolah.  

Tujuan dari adanya pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan 

sosial bagi remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran ialah membantu Penerima Manfaat mengenal nilai-nilai 

dan norma-norma sosial yang berlaku dan dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tujuan 

dilaksanakannya pembinaan moral bagi remaja putus sekolah juga untuk 

pengubahan perilaku sehingga remaja mendapatkan pembinaan moral/budi 

pekerti agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa berubah  

ke arah yang lebih positif. 

Jadi, kegiatan pembinaan moral dalam bentuk bimbingan sosial 

yang diberikan kepada remaja putus sekolah merupakan salah satu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dari 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran itu sendiri, yaitu 

untuk meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat hidup mandiri dan 

bekerja sesuai dengan  keterampilan yang dimilikinya, memberikan 

pelayanan dan bimbingan sosial kepada anak agar bisa hidup 

bermasyarakat, melatih anak agar bisa disiplin, bekerjasama dan 
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beradaptasi dengan lingkungan. Tujuan pembinaan moral melalui kegiatan 

bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan moral yang disampaikan oleh 

Dreben dalam (Zuriah, 2008: 22) bahwa tujuan pendidikan ialah 

mengarahkan seseorang menjadi bermoral, yang terpenting adalah 

bagaimanakah agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan 

hidup bermasyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh Cahyoto dalam 

Zuriah (2008: 65) tujuan pendidikan moral/budi pekerti dapat 

dikembalikan kepada harapan masyarakat terhadap sekolah yang 

menghendaki siswa memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, 

menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, dan memiliki kemampuan 

yang terpuji sebagai anggota masyarakat. Pendidikan Budi Pekerti 

dilakukan sebagai upaya pembinaan bagi para siswa agar menjadi orang-

orang yang berwatak sekaligus berkepribadian memesona dan terpuji 

sesuai dengan konsep nilai, norma, moral agama, dan kemasyarakatan, 

serta budaya bangsa. Pencerminan watak sekaligus kepribadian yang 

memesona menjadi harapan sebagai anggota masyarakat madani, seperti 

religious, jujur, toleran, disiplin, bertanggung jawab, memiliki harga diri 

dan percaya diri, peka terhadap lingkungan, demokratis, cerdas, kreatif, 

dan inovatif (Zuriah, 2008: 157). 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 2, 

dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
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bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tujuan 

pendidikan nasional sebagai ultimate goals yang harus dicapai bangsa 

Indonesia ternyata memiliki perhatian yang luar biasa pada moral 

(Mursidin, 2011: 53). 

Tujuan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial bagi 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran yang merupakan salah satu program pendidikan non formal dari 

Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut juga sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Sutarto bahwa pendidikan non formal berusaha 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ini berarti bahwa keseluruhan 

program pendidikan non formal mengarah kepada upaya dan kegiatan 

pengembangan kualitas manusia Indonesia agar memiliki pribadi, 

pekerjaan, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang terpuji, memiliki nalar, 

budi dan gerak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, manusia yang 

mampu mengadakan hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama 

manusia, dan dengan lingkungan alam di sekitarnya (Sutarto, 2007: 15). 

Tujuan pelaksanaan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran juga sesuai dengan teori yang disampaikan 

Sutarto (2007:46) yang menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial 
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“Wira Adhi Karya” Ungaran sebagai salah satu bentuk pendidikan non 

formal sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional, 

diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, 

mempunyai tujuan untuk: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, 

serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa 

Fungsi dari pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran tentunya disesuaikan 

dengan visi dan misi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran. Secara garis besar pembinaan ini berfungsi untuk mendidik 

remaja putus sekolah supaya mereka memiliki sikap yang lebih baik dari 

sebelumnya lebih mandiri dan sejahtera serta mengembalikan kondisi 

mental psikologis dan sosial sasaran penanganan dalam kehidupan sehari-

hari agar mampu melaksanakan fungsi sosial dalam tatanan kehidupan dan 

penghidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan Draf Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Zuriah 

(2008: 104-105) yang menyebutkan fungsi/kegunaan pendidikan 

Moral/Budi Pekerti antara lain ialah: sebagai pengembangan yaitu untuk 

meningkatkan perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah tertanam 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagai perbaikan yaitu untuk 

memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam 
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perilaku sehari-hari, sebagai pencegahan yaitu mencegah perilaku negatif 

yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Maka 

berdasarkan teori di atas pembinaan moral melalui kegiatan Bimbingan 

Sosial yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran juga berfungsi sebagai sarana pengembangan atau peningkatan 

perilaku remaja yang baik yang telah tertanam di rumah dan masyarakat, 

memperbaiki kesalahan/kekurangan pada sikap dan perilaku yang dimiliki 

remaja putus sekolah, dan untuk mencegah perilaku negatif yang tidak 

sesuai dengan ajaran agama, norma sosial, dan norma hukum. 

Dalam kajian teori pada Bab II dijelaskan bahwa fungsi pembinaan 

mencakup tiga hal antara lain: penyampaian informasi dan pengetahuan, 

perubahan dan pengembangan sikap, latihan dan pengembangan 

kecakapan serta keterampilan (Mangunhardjana, 1986: 14). Berdasarkan 

teori di atas maka fungsi pembinaan moral yang ada di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sesuai dengan teori Mangunhardjana 

bahwa fungsi pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran menekankan perubahan dan pengembangan sikap remaja putus 

sekolah. 

Fungsi pembinaan moral bagi remaja putus sekolah Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga sesuai dengan teori 

fungsi pendidikan yang dikemukakan oleh Yusuf (2009:4), yaitu fungsi 

penyesuaian dan fungsi integratif di mana pembinaan moral bagi remaja 

putus sekolah Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 
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berfungsi sebagai sarana memfaslitasi perkembangan karakteristik 

individu yang beragama dan sebagai sarana mengintegrasikan nilai-nilai 

sosial budaya ke dalam kehidupan remaja putus sekolah, seperti 

menyangkut tata karma, solidaritas, toleransi, kooperatif, kolaborasi, dan 

empati sehingga mereka dapat belajar hidup bermasyarakat secara 

harmonis. 

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan bagi 

remaja putus sekolah meliputi pendekatan integratif dimana pembinaan 

dilakukan secara terpadu antara program yang satu dengan program yang 

lain, kemudian melalui pendekatan komprehensif dimana pembinaan itu 

dilakukan untuk kemajuan dan pengembangan Penerima Manfaat secara 

menyeluruh, lalu menggunakan pendekatan interdisipliner dimana 

pembinaan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam 

melihat dan menangani masalah Penerima Manfaat, serta menggunakan 

pendekatan lintas sektoral dimana pembinaan dilakukan dengan 

melibatkan berbagai sektor dalam menangani masalah Penerima Manfaat, 

misalnya dari kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan 

Pendidikan Moral/Budi Pekerti yang dijelaskan dalam draf Kurikulum 

Berbasis Kompetensi dalam Zuriah (2008: 74-75) bahwa dalam rangka 

meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk membentuk mental, moral, 

spiritual, personal, dan sosial maka penerapan pendidikan Budi Pekerti 

dapat digunakan berbagai pendekatan dengan memilih pendekatan yang 
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terbaik (eklektif) dan saling mengaitkannya satu sama lain agar 

menimbulkan hasil yang optimal (sinergis). 

Metode atau cara dalam melaksanakan pembinaan moral sangat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program tersebut. Maka 

pemilihan metode/cara pembinaan harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi remaja dan juga harus memperhatikan kemampuan pembimbing. 

Pemilihan metode yang tepat dari seorang pembimbing akan 

mempengaruhi proses pembinaan juga. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Zuriah (2008:91) bahwa metode ini juga penting karena apabila 

tidak tepat maka tujuan yang akan dicapai sulit untuk diperoleh. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan moral Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran terdiri dari berbagai 

cara/metode. Karena pembinaan moral merupakan bagian terpadu dari 

kegiatan bimbingan sosial maka pelaksanaannya pun dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti: metode classical di kelas, ceramah, diskusi, tanya 

jawab, permainan, bimbingan individual, bimbingan kelompok, konseling, 

dinamika kelompok, modeling dengan keteladanan, praktek dan 

sebagainya.  

Salah satu metode yang digunakan untuk pendidikan Budi Pekerti 

menurut Paul Suparno dalam Zuriah (2008:94) ialah melalui metode 

keteladanan di mana tingkah laku orang muda dimulai dengan meniru dan 

berlaku sejak anak masih kecil apa yang dikatakan orang yang lebih tua 

akan terekam dan dimunculkan kembali oleh anak. Anak belajar dari 
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lingkungan terdekat dan mempunyai intensitas rasional yang tinggi. 

Demikian juga dalam dunia pendidikan, proses pembentukan pekerti pada 

anak akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat 

menjadi tokoh idola dan panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru 

dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang kokoh. Teori 

mengenai metode pendidikan moral melalui metode keteladanan juga 

disampaikan oleh Dahlan dan Salam dalam (Mursidin, 2011: 68) bahwa 

metode keteladanan merupakan metode yang  paling baik dan paling kuat 

pengaruhnya dalam pendidikan, sebab melalui model yang ada orang akan 

melakukan proses identifikasi, meniru, dan memeragakannya. Orang tua, 

guru atau siapapun yang menjadi figur idola akan banyak berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang.  

Ketika seseorang menemukan keteladanan yang baik dalam 

berbagai hal dari lingkungannya (orang tua maupun guru), dia akan 

menyerap dasar-dasar kebaikan, berkembang dengan perilaku dan akhlak 

yang baik. Tatkala dia menemukan perilaku yang buruk maka secara 

perlahan dia sedang bergerak ke arah peniruan perilaku yang dilihatnya, 

sadar maupun tidak pada akhirnya seseorang akan menjadi apa yang 

dilihatnya (Mursidin, 2011: 68-69). Melalui keteladanan budi pekerti akan 

pindah dari satu orang ke orang lain secara wajar. Sosialisasi budi pekerti 

di manapun faktor keteladanan akan sangat menentukan (Endraswara, 

2002: 16). 
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Teori di atas sesuai dengan motode pelaksanaan pembinaan moral 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Dalam 

pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran membutuhkan peran 

penting dari Bapak/Ibu pembimbing dan pengasuh. Sebagai seorang 

pembimbing dan pengasuh harus memberikan contoh sikap yang baik agar 

dapat ditiru remaja. Selain itu, pembimbing dan pengasuh harus senantiasa 

mengajarkan nilai-nilai agama dan tidak henti-hentinya untuk mengajak, 

membimbing, dan mengarahkan remaja Penerima Manfaat. Pembimbing 

dan pengasuh juga memegang peranan penting dalam bimbingan sosial 

jika remaja Penerima Manfaat di rumah bapak/ibu tidak pernah sholat jika 

di sini dapat pembimbing yang tidak sholat maka remaja tidak ada 

perbaikan sikap maka di sini mendapat pengasuh yang memberikan contoh 

yang baik pada mereka. Pengasuh dan pembimbing bisa menjadi model 

bagi remaja Penerima Manfaat, misalnya selalu sholat berjamaah di 

mushola, memberi contoh dengan mengaji, menjaga kebersihan, bersopan 

santun, masuk wisma selalu mengucapkan salam, dan sebagainya. 

Sebagai seorang pembimbing dan pengasuh harus memberikan 

contoh sikap yang baik agar dapat ditiru remaja. Dalam pelaksanaan 

pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran membutuhkan peran penting dari 

Bapak/Ibu pembimbing dan pengasuh menjadi model keteladanan bagi 

remaja putus sekolah. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian S. E. 
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Oladipo (2009: 153) yang berjudul Moral Education of the Child: Whose 

Responsibility? dalam Journal  Social Science menjelaskan bahwa:  

“Teachers are directly involved in teaching behaviors that are 

right and correct those that are wrong to students in school. 

They also function as role models to student. This does not imply 

that all teachers are good role models to students and that all 

teachers teach good morals, yet the fact remains that teachers 

have very important roles to play in the moral development of the 

child”. 

 

Dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi remaja 

putus sekolah  di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

para pegawai baik sebagai staf, pekerja sosial, pembimbing, instruktur, dan 

pengasuh sudah dibekali keterampilan, keahlian, dan skill yang sesuai 

untuk menangani para remaja Penerima Manfaat. Selain itu, pegawai yang 

berperan sebagai pembimbing mata bimbingan/pelajaran bahkan instruktur 

keterampilan pun juga sudah memiliki latar belakang keahlian dan 

pendidikan sesuai materi yang diajarkannya. Pemilihan pembimbing juga 

disesuaikan dengan kompetensi pembimbing tersebut, misalnya ada 

pembimbing dari Psikologi UGM maka sekarang mengajar kepribadian, 

Psikolog di balai juga berasal dari jurusan Psikologi. Selain itu, juga ada 

pelatihan bagi Pekerja Sosial yang merupakan kegiatan dari Dinas Sosial 

guna meningkatkan kualitas para pekerja sosial dalam menangani remaja 

putus sekolah sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Maka 

dalam memberikan pembinaan moral melalui Bimbingan sosial sangat 

membutuhkan ketelatenan, membutuhkan professional skill yang tinggi 

apalagi menghadapi anak-anak remaja seperti ini.  
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Keterangan di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Zuriah (2008:102) bahwa pendidikan moral/budi pekerti merupakan 

pendidikan nilai yang membutuhkan keterampilan khusus untuk proses 

penanamannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi pendidik untuk 

memilih model dan metode yang tepat. Di samping itu, metode yang 

cocok, menarik, tidak membosankan, melibatkan seluruh siswa akan 

membuat anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang belajar untuk 

mencapai kematangan pribadinya, melalui pencarian nilai-nilai bersama 

dengan teman-teman sebayanya dalam tuntunan dan pendampingan guru. 

Monitoring atau pengawasan terhadap remaja Penerima Manfaat 

dilakukan oleh seorang pembimbing dan pengasuh. Seorang pembimbing 

dan pengasuh bertanggungjawab penuh terhadap remaja Penerima Manfaat 

dalam wisma asuhannya. Seorang pembimbing merupakan seorang 

pegawai pekerja sosial sedangkan pengasuh merupakan pegawai di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yang ditunjuk sebagai 

orang tua mereka di balai selama 4 (empat) bulan pembinaan.  

Semua tindakan dan perkembangan Penerima Manfaat baik di 

wisma maupun di luar wisma selalu dikoordinasikan antara pembimbing 

dan pengasuh. Adanya pembimbing dan pengasuh ini diharapkan dapat 

mengontrol atau mengawasi sikap dan perilaku remaja Penerima Manfaat 

secara langsung sehingga pelaksanaan pembinaan di dalam balai selama 4 

(empat) bulan dapat berjalan maksimal serta mampu digunakan untuk 

membina moral, sikap dan budi pekerti Penerima Manfaat karena 
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lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral 

individu. Hal tersebut sesuai dengan salah satu metode pendidikan moral 

yaitu metode pengamatan dan pengawasan yang disampaikan oleh Dahlan 

dan Salam dalam Mursidin (2011:70) bahwa orang tua, kiyai maupun guru 

hendaknya berusaha mampu mengamati dan mengawasi perilaku 

seseorang secara berkesinambungan sehingga seorang anak atau siswa 

senantiasa berada dalam lensa pemantauan. Hendaklah mereka mengamati 

gerak gerik, ucap dan tindak, perilaku, dan akhlaknya. 

Pengelolaan kegiatan bimbingan kelas juga dilaksanakan secara 

baik dengan adanya jadwal mata bimbingan yang telah dibuat secara 

teratur dengan disesuaikannya kemampuan pembimbing dengan mata 

bimbingan yang diampunya. Pengelolaan pembelajaran kelas di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran tidak seperti pengelolaan 

pembelajaran di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah. Pengelolan 

maupun persiapan pembelajaran tidak dilakukan secara sistematis seperti 

di lembaga pendidikan formal dengan dibuatnya segala macam perangkat 

pembelajaran seperti silabus, RPP, standar pelaksanaan evaluasi dan 

sebagainya. Persiapan kegiatan pembelajaran untuk suatu mata bimbingan 

kelas cukup dibuat secara umum dalam lingkup materinya/bahan ajar. 

Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh Joesoef (1999:84) salah 

satu sifat pendidikan non formal ialah pendidikan non formal lebih 

fleksibel dan mungkin lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang 

pelajaran tertentu. Sifat fleksibel dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan 
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syarat credential yang keras bagi anak didiknya, waktu penyelenggaraan 

pendidikan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat 

beberapa bulan/tahun/hari saja. Dari segi tujuan maka bisa spesifik sesuai 

dengan kebutuhan sedangkan pengajarnya juga tidak perlu syarat-syarat 

yang ketat hanya dalam pelajaran yang diberikan ia lebih dari murid-

muridnya serta metode dapat disesuaikan dengan besarnya kelas. 

Pendidikan non formal bersifat efektif karena program pendidikan non 

formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan 

syarat-syarat (guru, metode, fasilitas lain) secara ketat (Joesoef, 1999:84). 

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan moral melalui 

kegiatan bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dilaksanakan melalui ujian tertulis (bimbingan kelas) dan praktek 

(bimbingan keterampilan, kepemimpinan, dan kebugaran jasmani). Jadi, 

pelaksanaan evaluasi diberikan wewenang kepada masing-masing 

pembimbing dan instruktur untuk membuat soal dan melakukan penilaian 

kepada masing-masing remaja Penerima Manfaat dengan mengacu pada 

standar nilai batas minimum dan batas maksimum nilai yang telah 

ditetapkan Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yaitu 

antara 65 hingga 80.  

Keberhasilan pelaksanaan pembinaaan moral di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran diharapkan remaja putus sekolah dapat 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral meliputi moral berhubungan 

dengan Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan, menerapkan 
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dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik di 

lingkungan balai maupun di luar balai. Berdasarkan hasil penelitian, 

pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

sudah dapat dikatakan berhasil. 

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, antara 

lain: dilihat dari sikap Penerima Manfaat dalam kehidupan sehari-hari ada 

perubahan perilaku apa tidak dibandingkan waktu di rumah dengan di 

balai kemudian juga dapat dilihat dari target 60% dalam bimbingan sosial 

itu tercapai apa tidak, dilihat dari jadwal atau jam latihan yang diberikan 

kepada remaja Penerima Manfaat serta dilihat dari sejauh mana manfaat 

yang telah diperoleh Penerima Manfaat selama mendapatkan pembinaan di 

sini dan apakah dia menyimpang dari moral/budi pekerti. Hal ini sesuai 

dengan teori Zuriah (2008:97) bahwa penilaian pendidikan moral 

dititikberatkan pada keberhasilan penerapan nilai-nilai dalam sikap dan 

perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterapkan dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka berhasil tidaknya suatu 

pembinaan moral adalah apabila anak telah menunjukkan kebiasaan 

berperilaku baik. 

Di dalam pelaksanaan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga memakai cara pemberian sanksi 

atau hukuman kepada remaja putus sekolah terkait indisipliner agar 

memberikan efek jera supaya tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran 

lagi. Metode pemberian hukuman juga untuk melatih remaja agar 
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mempunyai rasa tanggung jawab dan menepati janji. Hukuman yang 

diberikan biasanya dalam bentuk lari keliling lapangan, berdiri di depan 

mushola, membersihkan lingkungan balai dan membuat surat pernyataan 

kesediaan menaati aturan di balai jika melanggar aturan balai lagi maka 

akan langsung dikeluarkan. Surat pernyataan tersebut sebagai bukti 

keseriusan Penerima Manfaat untuk tidak melanggar aturan lagi.  

Pemberian sanksi atau hukuman terhadap remaja Penerima 

Manfaat yang melanggar peraturan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran tersebut sesuai dengan teori metode pendidikan moral 

melalui metode hukuman dan ganjaran yang dikemukakan oleh Dahlan 

dan Salam dalam (Mursidin, 2011: 70-71) bahwa ada yang mudah paham 

dengan isyarat saja apabila salah dan ada yang tidak bisa berubah kecuali 

setelah melihat mata membelalak, ada yang bisa berubah dengan bentakan 

dan ancaman, ada yang baru berubah dengan hukuman yang menyakitkan 

pada fisiknya. Akan tetapi, hukuman secara fisik atau setiap hukuman 

yang menyebabkan anak mengalami trauma mental harus dihindari dan 

dipilih metode-metode yang lebih edukatif (Mursidin, 2011: 71). Jenis 

hukuman yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran juga tidak sampai menyebabkan luka fisik dan trauma mental. 

Hukuman berlari keliling lapangan, membersihkan balai pada intinya juga 

melatih dan membiasakan remaja untuk selalu menjaga kebersihan dan 

bisa hidup sehat dengan berlari. 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan moral yang 

dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

merupakan bagian dari kegiatan bimbingan sosial. Materi dan pelaksanaan 

pembinaan moral itu sendiri terintegrasi dan saling terkait dengan kegiatan 

lainnya dalam kegiatan bimbingan sosial dengan program utama yaitu 

rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis. 

Pelaksanaan pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran mengedepankan pada aspek rehabilitasi perilaku 

dan rehabilitasi sosial psikologis, meliputi: pembinaan moral berhubungan 

dengan Tuhan, sesama manusia (sosial), diri sendiri, dan lingkungan 

(alam). Hal tersebut sesuai yang dikemukakan  oleh Milan Rianto dalam 

Zuriah (2008: 27-31) bahwa ruang lingkup materi moral dikelompokkan 

menjadi empat yaitu akhlak moral dalam hubungan terhadap Tuhan, 

sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Pendapat serupa juga 

disampaikan oleh Daroeso (1986:27) bahwa penilaian moral dari 

perbuatan manusia meliputi semua aspek penghidupan, dalam hal ini 

hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri, 

terhadap masyarakat maupun terhadap alam. Jangkauan sikap dan perilaku 

budi pekerti antara lain: sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap sesama 

manusia, sikap terhadap diri sendiri, dan sikap penghargaan terhadap alam 

(Suparno, 2002: 30-35). 

Pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran atau yang lebih dikenal dengan istilah 
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pembinaan keagamaan sudah terlaksana dengan baik, yaitu diwujudkan 

dengan penghormatan kepada sang Pencipta dan perwujudan rasa syukur 

kepada Tuhan. Setiap sebelum memulai kegiatan, remaja Penerima 

Manfaat diajak untuk senantiasa berdo‟a terlebih dahulu agar semua 

kegiatan yang dijalankan dapat berjalan lancar. 

Pembinaan keagamaan melalui kegiatan bimbingan sosial pada 

remaja putus sekolah merupakan sarana pembentukan sikap, mental 

kerohanian, serta pemahaman hidup beragama agar dapat dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan moral agama yang baik 

diharapkan agar remaja putus sekolah dapat menjadi insan yang lebih 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah keluar dari 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Kegiatan 

pembinaan keagamaan bukan hanya menitikberatkan pada pengetahuan 

semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat 

berjamaah, membaca Surat Yasin dan tahlilan, berzanji, mujahadah, 

puasa, pengajian, membaca Iqra‟, tadarus Al-Qur‟an, memperingati hari 

besar keagamaan, berlatih menjadi bilal/imam dan lain-lain. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suparno (2002:31) bahwa 

pendidikan religiositas ini perlu real bukan hanya ditekankan pada 

pengertian kognitif tetapi harus sampai kepada tindakan yang nyata. 

Pemahaman tentang keagamaan penting karena di dalam agama 

terdapat aturan-aturan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku 

sehingga agama menjadi pegangan dan pedoman hidup manusia. Guna 
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memperkokoh kepribadian remaja putus sekolah agar memiliki 

pengetahuan agama yang kuat maka pembinaan keagamaan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran memberikan materi 

khusus pendidikan agama yaitu mengenai fiqih dan bimbingan agama 

yang berkaitan dengan kegiatan sosial umat Islam di dalam hidup 

bermasyarakat sebagai bekal bagi remaja Penerima Manfaat nanti hidup di 

masyarakat. 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran memiliki 

peraturan tersendiri ketika akan makan, ada etika makan yang dilatihkan 

kepada Penerima Manfaat. Remaja Penerima Manfaat harus makan 

bersama-sama tidak boleh ada yang mendahului. Setiap makan diawali 

dengan disiapkan oleh salah satu Penerima Manfaat untuk memimpin 

teman-temannya berdo‟a. Ketika selesai makan pun juga kembali 

disiapkan dan berdoa mengucapkan rasa syukur karena mereka masih 

diberi kenikmatan dapat menyantap hidangan yang mereka makan. 

Perwujudan rasa syukur tersebut dituangkan dalam bentuk ucapan “Terima 

Kasih” yang diucapkan remaja secara serentak. Ada juga yang menambah 

ucapan Terima Kasih disertai ucapan hamdalah. 

Bagi remaja Penerima Manfaat yang beragama non Islam seperti 

Kristen dan Katholik, pembinaan keagamaan dilaksanakan di wisma 7 

yang dibimbing oleh Ibu Anastasia T.K. Bimbingan agama yang 

dilaksanakan melalui kegiatan membaca Kitab, sharing, motivasi serta 

arahan bagi remaja penerima Manfaat, dan juga dilaksanakan dengan 
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beribadah ke gereja setiap minggunya, seperti mengikuti kegiatan 

kebaktian, rosario, dan misa. 

Pembinaan moral berhubungan dengan sesama manusia di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran merupakan bagian dari 

kegiatan bimbingan sosial yang  bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai 

dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga remaja 

putus sekolah dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial 

menitikberatkan pada aspek rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial 

psikologis.  

Sopan santun adalah sikap dan perilaku tertib sesuai dengan adat-

istiadat atau norma-norma yang berlaku di masyarakat (Zuriah, 2008:84). 

Membiasakan diri untuk senantiasa bersikap sopan santun merupakan 

salah satu tujuan adanya bimbingan sosial bagi remaja putus sekolah. 

Diharapkan dapat membina pribadi remaja putus sekolah sebagai 

Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran yang memiliki sikap sopan santun dan mental yang baik. Sopan 

santun merupakan bentuk dari moral yang baik berhubungan dengan 

sesama manusia. Sikap dan sifat asli remaja akan terlihat selama 

pembinaan di balai, misalnya mengenai cara bertutur kata dengan 

Bapak/Ibu pegawai/pembimbing/pengasuh, antar teman, memberi sapaan 

(tersenyum), mengucapkan salam, cara berpakaian, dan sebagainya.  
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Rukun merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial. Rukun 

berarti keadaan yang serasi, penuh kerja sama, gotong royong, dan 

peniadaan perselisihan sebaik-baiknya (Geertz dalam Endraswara, 

2006:25). Remaja Penerima Manfaat diajarkan untuk saling menghormati 

dan menyayangi antar sesama. Menjaga kerukunan, mengembangkan 

sikap tolong-menolong atau saling membantu serta saling menghormati 

merupakan bagian dari sikap moral yang baik terhadap sesama manusia. 

Sikap menjaga kerukunan, tolong-menolong/saling membantu, dan saling 

menghormati tidak hanya dilakukan antara remaja Penerima Manfaat 

tetapi juga dengan orang lain karena mereka hidup sebagai makhluk sosial. 

Sebagai bukti remaja saling bertegur sapa dan mengucapkan salam bahkan 

bersalaman saat bertemu dengan Bapak dan Ibu pembimbing, saling 

membantu membawa makanan jika ada teman yang sakit, tidak bertengkar 

dengan teman, meminta izin setiap keluar masuk Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, serta memberikan senyuman kepada tamu 

yang mengunjungi balai termasuk dengan peneliti.  

Dengan demikian memiliki kesadaran sosial itu penting. 

Pembinaan moral yang berkaitan dengan penerapan sopan santun di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sangat diperhatikan dan 

dijunjung tinggi karena itu merupakan bagian dari bimbingan sosial dalam 

aspek rehabilitasi perilaku remaja putus sekolah. Manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak lepas dari orang lain harus memperhatikan adab 

kesopanan dan berperilaku agar terjalin hubungan antar sesama manusia 
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yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kerukunan dan 

kesejahteraan hidupnya. 

Salah itu, kegiatan untuk membina moral remaja putus sekolah 

dalam hubungannya dengan sesama manusia ialah melalui kegiatan 

outbond dan classmeeting. Kegiatan outbond dilakukan pada awal remaja 

Penerima Manfaat masuk di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran sedangkan kegiatan classmeeeting dilakukan setelah kegiatan 

evaluasi selesai dilaksanakan. Pada dasarnya semua kegiatan tersebut 

bertujuan sebagai sarana menambah keakraban, kerjasama, kekompakan, 

saling menghargai, melatih kesabaran berhadapan dengan orang lain, 

bermain secara fair play. Dalam kegiatan outbond dan classmeeting 

sebagian besar terdiri dari kegiatan dinamika kelompok, lomba-lomba, 

permainan atau games yang dimainkan remaja secara bersama-sama. 

Kegiatan classmeeting merupakan satu kemungkinan untuk melatihkan 

sikap bertanggung jawab (Suparno, 2002:81). 

Bimbingan wisma juga merupakan bagian dari pembinaan moral 

melalui kegiatan bimbingan sosial yang dipergunakan untuk kegiatan 

monitoring dan evaluasi sikap dan perilaku remaja selama satu minggu 

sekaligus sebagai sarana sharing bagi mereka. Kegiatan bimbingan wisma 

yang dipimpin oleh pembimbing atau pengasuh ini juga memberikan 

nasehat-nasehat, arahan, dan motivasi pada remaja Penerima Manfaat 

sebagai bekal dan penyemangat bagi mereka.  
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Pemberian nasehat dan motivasi tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Dahlan dan Salam dalam (Mursidin, 20111: 69-70) 

bahwa salah satu metode pendidikan moral ialah melalui nasehat, nasehat 

termasuk metode pendidikan yang memiliki pengaruh yang baik dan 

efektif bagi pembentukan perilaku anak. Dalam proses membangun 

pembiasaan moral perlu dibarengi pemberian nasehat-nasehat yang 

menyenangkan dan menyegarkan sehingga perilaku bermoral benar-benar 

didasarkan pada pemahaman, penerimaan, dan ketulusan yang tinggi 

(Mursidin, 2011:70). Selain itu, Budiningsih (2008:81) juga 

mengungkapkan bahwa kegiatan dalam bentuk sharing dalam pengelolaan 

pembelajaran moral bertujuan untuk meningkatkan empati siswa juga 

perlu dikembangkan. Empati adalah kemampuan untuk mengetahui dan 

dapat merasakan keadaan yang dialami orang lain (Suparno, 2002:60). 

Pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sudah terlaksana 

dengan baik yang dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial dengan 

program utama untuk memberikan pelayanan rehabilitasi perilaku dan 

rehabilitasi sosial psikologis pada remaja putus sekolah. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zuriah (2008:22) bahwa 

pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar 

sekolah) yang mengorganisasikan dan “menyederhanakan” sumber-

sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan 

psikologis untuk tujuan pendidikan. 
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Pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dilaksanakan di 

dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan pembinaan moral berhubungan dengan 

diri sendiri yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran, antara lain: Program Rehabilitasi Perilaku yang terdiri 

dari bimbingan: Bimbingan Budi Pekerti, Bimbingan Kepemimpinan 

(Permildas dan Pramuka), bimbingan Kebugaran Jasmani (Olahraga dan 

Taekwondo), dan Pembinaan Karakter di Rindam IV Diponegoro 

sedangkan Program Rehabilitasi Sosial Psikologis terdiri dari bimbingan: 

Bimbingan Kesehatan Diri, bimbingan pengembangan Kepribadian, 

bimbingan Usaha kesejahteraan Sosial, dan bimbingan Kewiraswastaan. 

Kegiatan bimbingan sosial dapat digunakan untuk membina moral 

remaja putus sekolah berhubungan dengan diri sendiri. Adapun sikap 

moral diri sendiri yang dapat terbangun melalui kegiatan bimbingan sosial 

di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran antara lain 

disiplin, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, potensi diri, jujur, 

keberanian, cinta tanah air, kepemimpinan, terbuka dengan orang lain, dan 

pembentukan karakter para remaja putus sekolah sesuai dengan 4 (empat) 

pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kegiatan bimbingan sosial yang dilakukan di kelas memiliki 

berbagai macam tujuan diantaranya yaitu: Bimbingan Kesehatan Diri 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan Penerima Manfaat 
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sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bimbingan budi 

pekerti bertujuan untuk dapat memagari remaja Penerima Manfaat agar 

tidak melanggar norma dan menjadikan remaja agar mampu menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi, bimbingan Pengembangan Kepribadian untuk 

membentuk kepribadian yang positif pada remaja Penerima Manfaat, 

Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada remaja Penerima Manfaat untuk memiliki kesadaran 

dan tanggung jawab sosial di dalam masyarakat serta dapat menjalankan 

fungsi dan peranan sosialnya agar dapat melaksanakan hidup yang 

sejahtera dan normatif serta memiliki kesanggupan untuk mengatasi 

masalah yang dihadapinya serta mampu menjalankan hubungan sosial 

yang normatif, Bimbingan Kewiraswastaan bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan melatih remaja Penerima Manfaat untuk dapat menjadi 

seorang entrepreneur atau berwirausaha untuk bekal nanti jika sudah 

kembali hidup di masyarakat.  

Bimbingan kesehatan diri ini merupakan salah satu sarana 

memberikan pendidikan seks kepada remaja putus sekolah. Tujuan dari 

adanya pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi melalui 

bimbingan Kesehatan Diri ialah untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja serta berperan dalam 

mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada remaja. 

Bimbingan Kebugaran Jasmani juga merupakan serangkaian 

kegiatan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 
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Ungaran yang bertujuan untuk membentuk karakter yang disiplin serta 

penyegaran fisik dan menghilangkan rasa jenuh sehingga Penerima 

Manfaat memiliki kondisi fisik yang segar bugar dan sehat dengan 

kegiatan latihan olahraga. Kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan 

olahraga di setiap pagi hari, bimbingan kebugaran jasmani setiap hari 

Rabu pukul 15.30 – 17.00 WIB yang terdiri dari olahraga bola volley dan 

basket, senam dan taekwondo serta kegiatan olahraga pada hari Jum‟at. 

Pada dasarnya semua kegiatan tersebut bertujuan sebagai sarana 

menambah keakraban, kerja sama, kekompakan, saling menghargai, 

melatih kesabaran berhadapan dengan orang lain, bermain secara fair play. 

Kegiatan olahraga juga merupakan wahana untuk mengembangkan sikap 

sportif pada anak, berani bersaing secara wajar, namun juga berani 

menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain (Suparno, 

2002:75). 

Program Pembinaan Karakter di Rindam IV Diponegoro bertujuan 

agar adanya perubahan sikap dan perilaku remaja putus sekolah sesuai 

norma yang berlaku, menjadi teladan bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain, menjadi motivator di Balai Rehabilitasi 

Sosial masing-masing serta menjadi manusia yang mandiri dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kegiatan Permildas dan Pramuka dimaksudkan 

untuk melatih kepemimpinan remaja Penerima Manfaat baik dari segi 

kepemimpinan, disiplin, baris-berbaris, pengetahuan tentang kepramukaan 

dan pengetahuan umum yang semuanya bermanfaat untuk pembentukan 
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karakter para remaja putus sekolah yang berpedoman pada 4 (empat) pilar 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Melalui pelatihan Permildas dan Pramuka, remaja Penerima 

Manfaat juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 serta pemahaman kehidupan berbangsa dan 

bernegara sehingga mau dan mampu untuk mengamalkannya dan memiliki 

tanggung jawab, cinta bangsa dan negara, mengetahui kewajiban dan hak 

sebagai warga negara dan menaati peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal senada juga disampaikan oleh Daroeso (1986:149) 

bahwa latihan Gerakan Pramuka merupakan usaha untuk membentuk 

manusia yang baik dan membentuk warga negara atau masyarakat yang 

baik. Selain itu bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kepanduan 

adalah suatu bentuk latihan yang menyiapkan karakter anak tidak hanya 

pasif menyadarkan diri pada Rahmat Tuhan melainkan anak dilatih secara 

aktif mempraktekkan kasih sayang terhadap sesama manusia, serta dilatih 

memelihara dan melatih segala apa yang diberikan Tuhan pada dirinya 

dimana hasil latihannya tersebut digunakan untuk mengabdikan kepada 

Tuhan (Setiawan dalam Daroeso, 1986:148). 

Pendapat senada mengenai pembinaan moral dapat dilakukan 

melalui kegiatan pramuka juga diungkapkan oleh Erwin Novianto, Maman 

Rachman dan S. Sri Redjeki (2012:58) dalam karya hasil penelitiannya 

yang berjudul Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan 
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Pramuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dalam Unnes Civic 

Education Journal juga menjelaskan bahwa: 

“Pembinaan moralitas tidak hanya diajarkan melalui kegiatan 

keagamaan saja seperti halnya: TPQ, ceramah Agama, kajian 

hadist, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, 

melainkan juga diajarkan dalam kegiatan pramuka dalam 

pembinaan moral. Pembinaan moral tentang yang baik bagi 

kehidupan manusia di lembaga pemasyarakatan Pati khususnya 

dalam kegiatan pramuka dilakukan dalam materi pembinaannya 

agar melekat di dalam dirinya sebagai warga binaan sehingga 

dalam kehidupannya ke depan kembali ke masyarakat menjadi 

individu yang memiliki nilai moral dan norma kebaikan”. 

 

Disiplin merupakan sikap dan perilaku memiliki kesadaran diri 

untuk mematuhi aturan, norma atau tata tertib yang berlaku (Zuriah, 

2007:69). Selama pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran sudah dibuat jadwal bimbingan dan kehidupan sehari-hari 

remaja penerima Manfaat. Maka remaja Penerima Manfaat harus 

mengikuti serangkaian kegiatan yang sudah terjadwal. Apabila mereka 

tidak menjalankan dan mematuhi aturan maka akan menerima konsekuensi 

masing-masing. 

Pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri 

juga diwujudkan dalam kegiatan upacara, apel, dan kegiatan sehari-hari di 

wisma. Kegiatan upacara dan apel juga melatih kedisiplinan remaja 

Penerima Manfaat. Melalui kegiatan upacara dan apel, remaja dilatih 

untuk menjadi salah satu petugas upacara dan apel secara bergantian. 

Tujuannya ialah untuk melatih keberanian remaja, disiplin serta dapat 

menumbuhkan rasa cinta tanah air pada remaja selain itu juga untuk 

252 



 

 

memberikan pengalaman kepada remaja sebagai petugas upacara dan apel 

baik sebagai pemimpin upacara, pemimpin barisan, petugas bendera, 

pembaca UUD 1945, pembaca doa dan filosofi Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Sikap mandiri dan bertanggung jawab juga ditanamkan pada 

remaja putus sekolah selama mendapatkan pembinaan di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran melalui kegiatan sehari-

hari di balai. Misalnya dengan model pembinaan di balai jadi remaja 

Penerima Manfaat dilatih untuk hidup mandiri dengan mengurus semua 

keperluan sendiri mulai dari merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, 

mencuci piring, menyapu, dan sebagainya. 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa (Zuriah, 2008:69). Sikap bertanggung jawab yang 

ditanamkan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

diwujudkan dengan telah dibentuknya struktur organisasi pengurus kelas 

mulai dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, seksi agama, seksi olahraga, 

dan seksi kebersihan dan juga telah dibentuk ketua wisma, ketua regu 

Pramuka. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

Budiningsih (2008:63) bahwa pengamatan sehari-hari menunjukkan 

bahwa anak yang diangkat menjadi ketua kelas akan berperilaku lebih baik 

maka untuk merubah seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk 
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menjadi tanggung jawab dengan menempatkannya dalam posisi sebagai 

ketua panitia misalnya. Hal senada juga disampaikan oleh Boden Powel 

dalam Daroeso (1986:149) bahwa pemimpin regu mendapat latihan 

bertanggung jawab dan kesempatan memperkembangkan lain-lain sifat 

pemimpin. Selain itu juga telah dibentuk jadwal piket baik di kelas, 

wisma, dapur, lapangan, mushola dan sebagainya yang semua intinya 

untuk memberikan tanggung jawab pada remaja Penerima Manfaat dengan 

pembagian tugas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Suparno 

(2002:75) bahwa tugas piket kelas secara bergilir merupakan wahana 

penanaman nilai akan tanggung jawab. 

Dalam kegiatan sehari-hari di wisma, remaja Penerima Manfaat 

diajarkan untuk dapat bersikap terbuka kepada pembimbing dan pengasuh 

selama berada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Terbuka adalah sikap keterusterangan terhadap apa yang dipikirkan, 

diinginkan dan kesediaan menerima saran serta kritik dari orang lain 

(Zuriah, 2008:69). Sikap terbuka diharapkan agar remaja Penerima 

Manfaat mampu mengungkapkan masalah atau kendala yang dihadapi 

selama ini baik di rumah maupun selama di balai sehingga pembimbing 

atau pengasuh dapat membantu memecahkan masalahnya. Sikap terbuka 

dari remaja Penerima Manfaat juga memudahkan pembimbing atau 

pengasuh untuk mengetahui kondisi yang sedang dialami sehinggga 

memudahkan mengontrol tindakannya. 
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Sikap terbuka erat kaitannya dengan kejujuran. Kejujuran menurut 

Riyadi dalam Endraswara (2006:29) termasuk nilai moral yang amat 

tinggi. Apabila seorang remaja Penerima Manfaat mampu bersikap terbuka 

kepada orang lain maka remaja Penerima Manfaat tersebut sudah dapat 

dikatakan jujur. Karena untuk dapat bersikap terbuka atau jujur kepada 

orang lain tentang sesuatu (keadaan) yang terjadi dalam dirinya atau 

sedang dialami itu juga membutuhkan suatu keberanian dan rasa percaya 

terhadap orang yang diajak bercerita. Jujur adalah sikap dan perilaku yang 

tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya atau 

sebenarnya dan berani mengakui kesalahan (Zuriah, 2008:83).  

Melalui kegiatan bimbingan baik di kelas maupun keterampilan 

siswa juga diajarkan untuk belajar mengenai kerapian. Pembimbing dan 

pegawai sebagai teladan bagi remaja Penerima Manfaat selalu 

memberikan contoh berpakaian seragam yang rapi, sopan, dan lengkap. 

Remaja Penerima Manfaat yang tidak berpakaian rapi akan diingatkan 

oleh Bapak/Ibu pembimbing. Bentuk kegiatan bimbingan sosial sendiri 

secara khusus yang digunakan untuk membina moral diri sendiri yaitu 

konseling individu dan kelompok bagi remaja putus sekolah guna 

mempersiapkan diri remaja Penerima Manfaat untuk terus semangat 

menjalani kehidupan menjadi semakin lebih baik lagi setelah keluar dari di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Kegiatan dilaksanakan oleh psikolog Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Dengan demikian, 
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pelaksanaan pembinaan moral berhubungan dengan diri sendiri melalui 

kegiatan bimbingan sosial juga sudah terlaksana dengan baik.  

Selama pembinaan 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, dapat membuat remaja Penerima Manfaat 

mencintai dan menghargai lingkungan dengan membiasakan remaja 

Penerima Manfaat untuk menjaga kebersihan di manapun mereka berada 

khususnya di lingkungan balai. Dalam keseharian remaja Penerima 

Manfaat selalu dibiasakan untuk melaksanakan piket pagi setiap pukul 

06.00 hingga selesai. Piket terdiri dari piket membersihkan wisma dan 

halaman depan wisma, ada juga yang mendapat bagian menyapu lapangan 

dan mushola, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas 

sebelum bimbingan di mulai, adanya pendamping yang mengawasi 

kegiatan remaja agar melaksanakan piket dengan baik, dan disediakan 

tempat sampah di setiap wisma. Harapannya agar remaja membiasakan 

diri untuk mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan.  

Pegawai, pembimbing, dan pengasuh selalu mengawasi dan 

memantau langsung kebersihan siswa selama berada di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Apabila ada remaja Penerima 

Manfaat yang tidak menjaga kebersihan maka akan ditegur dan dinasehati. 

Adapun bentuk kegiatan dalam rangka membina moral berhubungan 

dengan lingkungan (alam), salah satunya adalah kegiatan mix farming dan 

tata lingkungan yang bertujuan untuk melatih dan menanamkan kebiasaan 

pada remaja Penerima Manfaat untuk mencintai, menjaga, dan menata 
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lingkungan. Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan ialah bersih-bersih 

menata lingkungan balai, latihan menyangkul dan bercocok tanam.  

Kerja bakti juga merupakan kegiatan untuk menjaga kebersihan 

lingkungan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan secara fleksibel sesuai 

kebutuhan kadang dilaksanakan setiap hari Minggu tetapi kalau hari 

Kamis tidak ada kegiatan juga bisa dilakukan kerja bakti bahkan pada 

waktu hujan deras dan ada wisma yang kebanjiran atau saluran air 

tersumbat maka bisa juga dikondisikan untuk melakukan kerja bakti. Kerja 

bakti merupakan bagian dalam penanaman nilai yang berkaitan dengan 

penghargaan terhadap lingkungan alam (Suparno, 2002:76). Dalam kerja 

bakti tidak hanya berbicara tentang menyapu dan membersihkan halaman 

tetapi juga menjaga tanaman yang ada di lingkungan hidup kita supaya 

tetap terjaga, lingkungan yang hijau juga membantu kesehatan lingkungan 

hidup manusia (Suparno, 2002:76). 

Selain kegiatan di atas, ada juga kegiatan bakti sosial yang 

tujuannya ialah untuk menanamkan sikap mencintai lingkungan dengan 

selalu menjaga kebersihan di manapun berada, tidak hanya lingkungan 

sekitar tempat tinggal remaja tetapi juga termasuk tempat umum seperti 

membersihkan makam pahlawan dan kiyai yang sekaligus sebagai 

perwujudan sikap menghormati para pahlawan atau leluhur yang telah 

meninggal dunia terlebih dahulu. Kegiatan bakti sosial secara bergotong 

royong pernah dilakukan dengan membersihkan Taman Makam Pahlawan 
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di Jalan Pahlawan, Semarang dan Makam Gatot Subroto Ungaran. Jadi, 

pembinaan moral yang berhubungan dengan lingkungan (alam) melalui 

kegiatan bimbingan sosial sudah terlaksana dengan baik.  

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan 

Moral Pada Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira 

Adhi Karya” Ungaran    

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran.  

Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran ialah dalam bentuk dukungan dari Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran terhadap pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah yaitu dengan mengijinkan penggunaan 

ruang kelas, aula, dan LCD dalam kegiatan-kegiatan yang dapat 

menunjang pelaksanaan pembinaan moral. Selain itu, pada waktu ada 

program pembinaan karakter di Rindam IV Diponegoro diadakan acara 

pelepasan dan penyambutan kepada 20 remaja Penerima Manfaat yang 

telah mengikuti program pembinaan karakter tersebut yang dihadiri 

seluruh Penerima Manfaat, pembimbing, instruktur beserta pegawai 

lainnya. Selain itu, kepala Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran beserta Kasubbag Tata Usaha juga meluangkan waktunya untuk 

mendampingi dan memberi semangat secara langsung kepada remaja yang 
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dibina di Magelang. Selain kegiatan tersebut, pimpinan Balai juga sangat 

mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti 

pada waktu kegiatan penyuluhan dari kepolisian, acara car free day di 

Simpang Lima.  

Dukungan-dukungan dari pimpinan Balai dan pembimbing, tentu 

akan lebih memperlancar pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran khususnya dan masyarakat serta 

pemerintah pada umumnya. 

Selain itu, keteladanan merupakan segala sesuatu yang terkait 

dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat 

ditiru atau diteladani oleh orang lain. Keteladanan para pembimbing, 

pengasuh, dan pegawai lainnya di Balai Rehabilitasi Sosial merupakan 

contoh yang baik dari para pembimbing, pengasuh, dan pegawai yang 

berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, maupun yang terkait 

dengan akhlak dan moral yang patut ditiru dan dijadikan contoh oleh 

remaja putus sekolah sebagai Penerima Manfaat. Hal ini penting dimiliki 

oleh seorang pembimbing, pengasuh, dan pegawai untuk dijadikan dasar 

dalam membangun etika, moral dan akhlak yang baik.  

Sebagai seorang pengasuh yang tinggal serumah dengan remaja 

Penerima Manfaat harus memiliki kesabaran yang lebih dalam 

menghadapi para remaja putus sekolah dengan berbagai macam karakter 
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dan kebiasaan mereka. Pengasuh tidak henti-hentinya mengingatkan dan 

menyuruh anak untuk rajin beribadah. Keteladanan para pembimbing dan 

pengasuh di balai sangat penting dalam pembentukan watak dan karakter 

anak. Seorang pembimbing dan pengasuh menjadi panutan bagi remaja 

Penerima Manfaat dalam berperilaku dan bertutur kata. Keteladanan para 

pembimbing dan pengasuh ditunjukkan secara langsung melalui tindakan 

konkrit. 

Kesadaran diri dari seorang remaja Penerima Manfaat juga 

mempunyai peranan penting dalam menunjang sikap tanggung jawabnya 

dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan moral di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Karena kesadaran akan 

sikap tanggung jawab itu tumbuh dari dalam diri seseorang sesuai dengan 

kehendaknya sendiri.  

Sebagian remaja Penerima Manfaat sudah memiliki sikap 

tanggungjawab yang baik. Hal ini dibuktikan pada saat peneliti sedang 

melakukan observasi setelah kegiatan penyambutan remaja Penerima 

Manfaat yang telah mengikuti Pembinaan Karakter di Rindam, para 

remaja bergotong royong untuk membersihkan dan merapikan kursi 

tempat aula agar kembali seperti semula. Selain itu, kesadaran diri akan 

rasa tanggung jawab dalam melaksanakan piket di dapur juga telah 

dilaksanakan remaja dengan saling membantu untuk membersihkan tempat 

dan mencuci piring setelah selesai maka. Kesadaran diri sendiri memiliki 

peranan penting dan merupakan tonggak utama yang memberikan 
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kekuatan dan pembentukan sikap tanggung jawab. Dengan pembentukan 

sikap tanggung jawab yang dimulai dari diri sendiri, diharapkan nantinya 

dapat memberikan contoh atau teladan kepada yang lain. 

Faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran, antara lain adalah lingkungan balai yang kondusif, tenang, asri, 

nyaman sehingga akan mendukung pelaksanaan pembinaan moral melalui 

kenyamanan tempat yang dapat dirasakan Penerima Manfaat. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Endraswara (2006:12) 

bahwa pendidikan moral/budi pekerti perlu disampaikan dalam suasana 

yang kondusif dan tidak memasung kreativitas penerimanya. Di samping 

itu, dari segi keahlian/profesionalitas dan keuletan pengasuh dan 

pembimbing dalam memberikan pembinaan dengan selalu bersabar 

mengarahkan, menasehati, mengajak, dan memberikan contoh yang baik 

kepada Penerima Manfaat untuk senantiasa berperilaku sesuai norma 

agama, sosial, dan hukum.  

Agar remaja Penerima Manfaat tidak jenuh berada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, maka ada kegiatan 

menonton film bersama biasanya dilaksanakan di aula atau di kelas. Film 

yang dipilih pun juga tidak sembarangan. Film harus mampu mendidik 

dan memberikan suatu nilai/pesan moral kepada remaja Penerima 

Manfaat. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori dari Mursidin (2011:82) 

bahwa pembelajaran moral bagi anak dimungkinkan lebih efektif apabila 
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disajikan dalam bentuk gambar, seperti film sehingga anak bukan saja 

menangkap maknanya dari pesan verbal mono-pesan melainkan bisa 

menangkap pesan yang multi-pesan dari gambar, keterkaitan antargambar 

dan peristiwa dalam alur cerita yang disajikan. 

Adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, 

classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan car free day tujuannya 

ialah agar remaja Penerima Manfaat tidak jenuh dengan rutinitas kegiatan 

yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran dan 

sebagai salah satu sarana pembelajaran moral bagi remaja putus sekolah. 

Kegiatan yang demikian tentu lebih positif dibandingkan para remaja 

menggunakan waktu luang mereka untuk kegiatan-kegiatan yang hanya 

akan merugikan dan tidak memberikan manfaat bagi masa depan mereka. 

Selain itu remaja, Penerima Manfaat juga menegaskan bahwa 

dengan adanya pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial ini 

mereka merasa adanya perbaikan sikap dan perilaku setelah mendapatkan 

pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

sehingga mereka mempunyai rasa optimis dan percaya diri ketika mereka 

sudah keluar dan kembali ke masyarakat nanti mereka akan tetap bisa 

melanjutkan hidup dan memperoleh pekerjaan salah satunya juga untuk 

membahagiakan orang tua.  

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, antara 
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lain adalah dengan adanya: a). dukungan Pimpinan Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, b). keteladanan dari Pembimbing, 

Pengasuh, dan pegawai lainnya, c). keuletan, kesabaran, dan pengalaman 

sebagai Pembimbing dan Pengasuh, d). kesadaran Diri Sendiri dari 

Remaja Penerima Manfaat, e). lingkungan balai yang kondusif, tenang, 

asri, dan luas, f). adanya kegiatan penunjang lainnya, seperti: outbond, 

classmeeting, nonton bersama, pentas seni, dan pembinaan karakter di 

Rindam IV Diponegoro Magelang, serta g). kebermanfaatan kegiatan 

pembinaan moral bagi remaja Penerima Manfaat.  

Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran dalam menerapkan 

pembinaan moral yang disebabkan oleh faktor internal remaja baik karena 

malas, kurangnya minat dan motivasi dalam mengikuti kegiatan, kegiatan 

bimbingan yang kurang inovatif baik dari segi metode dan media yang 

juga berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi remaja 

putus sekolah yang heterogen baik dari usia, tingkat pendidikan, latar 

belakang keluarga yang berbeda-beda dan kemampuan remaja untuk 

beradaptasi di balai, perubahan kondisi lingkungan, dan permasalahan 

mengenai tidak berjalannya sekaligus tidak adanya ketua Penerima 

Manfaat dalam Angkatan I Tahun 2013 atau yang disebut dengan istilah 

Lurah.  

Remaja Penerima Manfaat terkadang merasa bosan dan jenuh 

dengan rutinitas kegiatan yang ada sehingga dalam mengikuti kegiatan 

263 



 

 

bimbingan sosial maupun keterampilan mereka malas-malasan dan tidak 

sunguh-sungguh. Kebosanan yang dirasakan remaja Penerima Manfaat 

salah satunya karena kegiatan sehari-hari yang dilakukan di sana dimulai 

dari bangun pagi pukul 04.30 WIB hingga apel malam pukul 21.00 WIB 

sehingga terkadang mereka malas dan kelelahan. 

Kendala yang lain dalam pembinaan di kelas juga dapat terlihat 

dari respon remaja Penerima Manfaat ketika mendapatkan bimbingan. 

Motivasi belajar remaja Penerima Manfaat yang kurang begitu menyadari 

pentingnya bimbingan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Selain rasa 

bosan dan jenuh, remaja Penerima Manfaat dalam melaksanakan 

pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran juga 

harus beradaptasi dengan lingkungan, kegiatan yang telah di program, dan 

peraturan yang ada. Pada awal masuk balai remaja Penerima Manfaat 

banyak yang tidak betah sehingga akhirnya banyak yang keluar masuk. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga akan 

menunjang keberhasilan dari pelaksanaa program kegiatan yang ada di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Walaupun sarana 

dan prasarana sudah bisa dikatakan cukup memadai tetapi juga masih 

terdapat beberapa kekurangan dalam hal sarana dan prasarana di Balai 

Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yang bisa menjadikan 

kendala dalam pelaksanaan pembinaan baik bimbingan sosial maupun 

keterampilan misalnya . 
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Penggunaan metode dan media pembelajaran juga dapat 

mempengaruhi penerimaan remaja Penerima Manfaat dalam menerima 

materi dari pembimbingnya. Kegiatan bimbingan di kelas yang 

dilaksanakan melalui metode ceramah dan menyatat materi terus-menerus 

juga akan membawa dampak tidak baik bagi remaja, misalnya remaja 

Penerima Manfaat malah mengantuk saat jam bimbingan, mengobrol 

dengan teman, bahkan ada yang tidur saat jam bimbingann. 

Keterbatasan waktu kegiatan juga dirasakan menjadi kendala 

dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial baik bimbingan kelas 

maupun bimbingan di luar kelas seperti bimbingan di mushola. Waktunya 

terbatas kegiatan malam di mushola hanya sampai jam 20.30 terkadang 

kegiatan dilakukan dengan tergesa-gesa. Selain itu, karena bergantian 

mengajar dengan pembimbing lain terkadang ada materi yang belum 

tersampaikan.  

Permasalahan kebiasaan jelek remaja di rumah, seperti berbicara 

dengan orang yang lebih tua tidak sopan, merokok, malas beribadah, malas 

bangun pagi, dan menjaga kebersihan yang masih terbawa atau sering 

dilakukan di balai maupun wisma juga menjadi salah satu hambatan dalam 

pelaksanaan pembinaan moral bagi remaja sehingga masih terdapat 

beberapa remaja yang melakukan indisipliner atau melanggar peraturan di 

Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Selain itu, 

ketidakmampuan remaja penerima Manfaat dalam beradaptasi dengan 

lingkungan balai, kegiatan yang telah diprogramkan dan peraturan yang 
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ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran sehingga 

banyak remaja Penerima Manfaat yang tidak betah dan akhirnya banyak 

yang keluar masuk. 

Permasalahan tersebut juga dijelaskan Salam (2000:17) bahwa 

suatu sikap telah menjadi sifat/kelakuan itu salah satunya dibentuk karena 

pengaruh kebiasaan. Suatu kebiasaan yang sudah mempola dibentuk oleh 

lingkungan hidup, oleh kebutuhan ataupun oleh kehendak meniru, 

kepatuhan mengikut, biasanya sukar diubah karena kebiasaan ini pun 

sudah menghilangkan pengaruh dari kewibawaan diri sendiri. Seseorang 

yang sejak kecilnya diasuh dalam lingkungan keluarga yang keras, 

dibangunkan oleh caci maki dan panggilan sumpah serapah bila sampai 

dewasa tetap hidup dalam lingkungannya itu dan suatu ketika bila ia 

pindah dan hidup di lingkungan dunia sopan, akan merasa heran dan 

mungkin sedikitnya akan menemui kesulitan dalam mencari penyesuaian 

diri dan akan memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi (Salam, 

2000:17).  

Permasalahan yang menjadi salah satu kendala dalam memberikan 

bimbingan pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira 

Adhi Karya” Ungaran terkait dengan masalah heterogenitas remaja putus 

sekolah baik dari segi usia, tingkat pendidikan dan latar belakang 

keluarganya sehingga dalam kegiatan bimbingan harus dilaksanakan 

dengan penyampaian yang sederhana agar semua remaja memahaminya. 

Selain itu, adanya heterogenitas tersebut berpengaruh pula pada tingkatan 
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perubahan (tolak ukur keberhasilan pembinaan moral) pada perilaku 

remaja Penerima Manfaat di mana masing-masing anak berbeda-beda 

tingkatan perkembangan/perubahan perilakunya. Tak dapat disangkal 

bahwa pada prinsipnya pendidikan itu membawa dan membina mental 

seseorang itu semakin baik, dalam arti menjadikan seseorang itu lebih 

cerdas, lebih bermoral (Salam, 2000: 18). 

Kondisi remaja putus sekolah yang heterogen baik dari segi usia, 

tingkat pendidikan, latar belakang keluarga yang berbeda-beda sehingga 

respon remaja Penerima Manfaat terhadap materi bimbingan juga berbeda-

beda. Hal ini cukup membuat pembimbing merasa kesulitan dalam 

menerapkan metode bimbingan/pembelajaran. Keadaan tersebut juga akan 

berpengaruh pada respon remaja Penerima Manfaat ketika mendapatkan 

bimbingan.  

Hubungan antara pegawai, pembimbing, pengasuh, dan remaja 

Penerima Manfaat juga terjalin dengan baik. Meskipun demikian yang 

namanya hidup bersama selama 4 bulan pasti juga ada dinamikanya tapi 

tidak sampai ada permasalahan serius. Hal ini ditegaskan dengan tidak 

adanya masalah atau konflik serius di antara masing-masing pihak. 

Kalaupun ada ada yang merasa tersinggung dengan ucapan atau sikap dari 

pengasuh atau pembimbing itu semua juga demi kebaikan Penerima 

Manfaat. 

Tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembinaan 

moral melalui kegiatan bimbingan sosial dalam hal adanya perubahan 
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perilaku pada remaja putus sekolah masih belum ada instrumen atau 

patokan resmi yang dapat digunakan untuk menilai/mengukurnya. Hal 

tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Cahyoto dalam 

Zuriah (2008:72-73) bahwa kesulitan yang dihadapi ialah belum 

ditemukannya alat ukur yang secara konstan dan tepat mengukur perilaku 

sebagai wujud budi pekerti/moral. Masalahnya adalah tinggi rendahnya 

budi pekerti seseorang tidak sama karena dalam pendidikan dianut prinsip 

bahwa setiap orang adalah individu yang unik yang berbeda satu dengan 

lainnya. Setiap orang memiliki karakteristik unik beserta pengalaman 

hidup yang berbeda-beda sehingga totalitas budi pekertinya pun 

mengandung perbedaan yang unik. Pengukuran terhadap budi pekerti 

seseorang yang dilakukan saat ini akan menghadapi dua kendala, yaitu: 

budi pekerti yang diukur kemarin sudah berkembang dan berbeda dengan 

yang ada saat ini, dan kehidupan masyarakat yang memengaruhi budi 

pekerti juga telah mengalami perkembangan. Selain itu, menurut Cahyoto 

dalam Zuriah (2008:72) bahwa untuk mengukur budi pekerti luhur 

seseorang yang didasarkan wujud perilakunya belum ada kata sepakat di 

antara para pakar pendidikan sampai saat ini, satu pendapat menyatakan 

bahwa budi pekerti tidak dapat diukur sementara yang lain menyatakan 

budi pekerti dapat diukur dan dinilai berdasarkan perilaku seseorang yang 

telah dilakukan. 

Perubahan kondisi lingkungan juga dapat menghambat kegiatan 

bimbingan sosial meliputi perubahan cuaca yaitu udara panas dan hujan. 
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Cuaca panas membuat remaja merasa malas dan lelah mengikuti kegiatan. 

Pada saat musim hujan, hujan dapat menghambat kegiatan yang 

pelaksanaannya di luar kelas atau outdoor bahkan membuat remaja 

Penerima Manfaat malas untuk berangkat mengikuti kegiatan tersebut 

Kendala lain dalam pelaksanaan pembinaan pada remaja putus 

sekolah angkatan I Tahun 2013 di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran ialah permasalahan mengenai tidak berjalannya sekaligus 

tidak adanya ketua Penerima Manfaat atau yang disebut dengan istilah 

Lurah. Dalam setiap angkatan biasanya terdapat Lurah sebagai pemimpin 

remaja Penerima Manfaat yang lain. Hal tersebut dikarenakan pada awal 

pembinaan remaja Penerima Manfaat tidak datang secara bersama-sama 

dan serentak pada bulan Januari 2013. 

Dari beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala-

kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan moral melalui 

kegiatan bimbingan sosial tersebut dialami oleh para pegawai, 

pembimbing, pengasuh, dan remaja Penerima Manfaat itu sendiri. 

Sehingga dibutuhkan suatu kerjasa sama antara para pegawai, 

pembimbing, pengasuh, dan remaja Penerima Manfaat untuk 

meminimalisir kendala-kendala yang dapat muncul dikemudian hari. 

Berikut adalah hambatan-hambatan tersebut antara lain: a) Kurangnya 

minat dan motivasi remaja Penerima Manfaat dalam mengikuti kegiatan, 

b) Heterogenitas Remaja Penerima Manfaat, c) Rendahnya niat dan 

kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk menyesuaikan diri dengan 
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situasi, kondisi, dan peraturan di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran, d) Keterbatasan dalam segi alokasi waktu maupun sarana 

dan prasarana, e) Tidak berjalannya fungsi Lurah (Ketua Penerima 

Manfaat), f) Perubahan kondisi cuaca. 

4. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Moral Pada 

Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran 

Upaya untuk mengatasi permasalahan kurangnya minat dan 

motivasi remaja Penerima Manfaat dalam mengikuti kegiatan, rendahnya 

niat dan kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk menyesuaikan diri 

dengan situasi, kondisi, dan peraturan, dan permasalahan heterogenitas 

Remaja Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran senantiasa mengupayakan 

untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan dan 

rehabilitasi pada remaja putus sekolah khususnya dalam melaksanakan 

pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial. Hal ini berdasarkan 

dengan tujuan, manfaat serta kendala yang ada selama melakukan 

pembinaan. Dengan adanya pembinaan baik dalam bentuk bimbingan 

sosial maupun bimbingan keterampilan, pegawai Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran berharap dan optimis bahwa para remaja 

putus sekolah pada nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dengan berbekal 
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pengalaman keterampilan dan pembinaan moral/budi pekerti yang 

diperoleh selama di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan moral 

melalui kegiatan bimbingan sosial guna meningkatkan kualitas dalam 

memberikan pelayanan dan rehabilitasi pada remaja putus sekolah 

diantaranya yaitu lebih meningkatkan persediaan dan pengembangan 

sarana dan prasarana kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 

meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta meningkatkan 

kualitas pembimbing supaya memberikan metode-metode bimbingan yang 

tepat guna agar pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan sosial bagi 

remaja putus sekolah semakin berkualitas dan dapat dijadikan bekal hidup 

bagi remaja putus sekolah setelah keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran. 

Untuk permasalahan remaja Penerima Manfaat yang indisipliner 

atau melanggar tata tertib di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran, diterapkan melalui metode adanya sanksi/hukuman sesuai 

kesalahan yang dibuatnya. 

Untuk mengatasi permasalahan heterogenitas remaja Penerima 

Manfaat maka dalam memberikan pembinaan kepada setiap remaja, 

pembimbing melakukannya dengan memperhatikan kebutuhan setiap anak 

yang berbeda-beda dan menyampaikan materi dengan cara penyampaian 

yang sesederhana mungkin. Terkait dengan pengukuran tingkat 
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keberhasilan pembinaan moral pada setiap remaja putus sekolah maka 

digunakan pengukuran dengan memberikan penilaian pada setiap remaja 

sesuai dengan standar penilaian yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran yaitu antara nilai 65-80, sesuai dengan hasil 

evaluasi melalui ujian tertulis dan praktek.  

Dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk proses pelaksanaan pembinaan moral melalui kegiatan bimbingan 

sosial tidak terdapat kendala yang cukup besar artinya sarana dan 

prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran 

sebenarnya sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan 

dan mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada.  

Upaya untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan 

kegiatan bimbingan keagamaan di mushola dengan cara memanfaatkan 

waktu yang ada semaksimal mungkin. Untuk tadarus Al-Qur‟an setiap 

remaja membaca satu ayat agar semua mendapat giliran. Selain itu, dalam 

pembelajran bimbingan di kelas harus dapat merencanakan target-target 

dalam setiap pembelajaran, yang terpenting ialah dapat memotivasi, 

mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai positif kepada remaja Penerima 

Manfaat. 

Untuk mengatasi tidak berjalannya fungsi Lurah (Ketua Penerima 

Manfaat) pada angkatan yang akan datang maka penting untuk lebih 

menekankan kegiatan orientasi pada awal penerimaan remaja Penerima 

Manfaat. Selain itu, informasi mengenai perekrutan dan penerimaan 
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Penerima Manfaat harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara 

optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

perubahan cuaca ialah dengan memanfaatkan ruangan yang ada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Kalau pada waktu 

kegiatan di lapangan terjadi hujan maka kegiatan dialihkan di ruang kelas 

atau aula. Pada saat musim hujan, hujan dapat menghambat kegiatan yang 

pelaksanaannya di luar kelas atau outdoor bahkan membuat remaja 

Penerima Manfaat malas untuk berangkat mengikuti kegiatan tersebut. 

Upaya untuk mengatasi permasalahan hujan ketika kegiatan di mushola 

akan berlangsung adalah dengan tetap berangkat ke mushola dengan cara 

berlari.   

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan moral guna 

meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi pada 

remaja putus sekolah, diantaranya yaitu: a) Lebih meningkatkan dan 

mengembangkan sarana dan prasarana dengan mengajukan kepada Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan kerja sama dengan 

instansi-instansi lain, b) Meningkatkan kualitas pembimbing supaya 

memberikan metode-metode bimbingan yang tepat guna agar pelaksanaan 

pembinaan moral bagi remaja putus sekolah semakin berkualitas dan dapat 

dijadikan bekal hidup bagi remaja putus sekolah setelah keluar dari Balai 
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Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, c) Lebih menekankan 

kegiatan orientasi pada awal penerimaan remaja Penerima Manfaat. Selain 

itu, informasi mengenai perekrutan dan penerimaan Penerima Manfaat 

harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. d) Memanfaatkan ruangan yang ada di Balai 

Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran. Kalau pada waktu 

kegiatan di lapangan terjadi hujan maka kegiatan dialihkan di ruang kelas 

atau aula. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Remaja Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi 

Karya” Ungaran mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan 

sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi, permasalahan di sekolah 

(sering melanggar peraturan sekolah sehingga terkena droup out, 

sering membolos dan tidak naik kelas), permasalahan keluarga 

(hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat berupa perceraian 

orang tua), faktor lingkungan dan intern diri sendiri (malas). 

2. Pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran sudah terlaksana dengan baik, dilaksanakan secara terpadu 

melalui kegiatan Bimbingan Sosial dengan mengedepankan pada aspek 

rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi sosial psikologis yang meliputi 

pembinaan moral berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia 

(sosial), diri sendiri, dan lingkungan (alam). 

3. Hambatan yang dihadapi Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” 

Ungaran dalam menerapkan pembinaan moral meliputi: a) Kurangnya 

minat dan motivasi remaja Penerima Manfaat dalam mengikuti 

kegiatan, b) Heterogenitas Remaja Penerima Manfaat, c) Rendahnya 

niat dan kemampuan remaja Penerima Manfaat untuk menyesuaikan 

diri dengan situasi, kondisi, dan peraturan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran, d) Keterbatasan dalam segi alokasi 
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waktu maupun sarana dan prasarana, e) Tidak berjalannya fungsi 

Lurah (Ketua Penerima Manfaat), f) Perubahan kondisi cuaca. 

4. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral pada 

remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” 

Ungaran, antara lain adalah dengan adanya: a). dukungan Pimpinan 

Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran, b). keteladanan 

dari Pembimbing, Pengasuh, dan pegawai lainnya, c). keuletan, 

kesabaran, dan pengalaman sebagai Pembimbing dan Pengasuh, d). 

kesadaran Diri Sendiri dari Remaja Penerima Manfaat, e). lingkungan 

balai yang kondusif, tenang, asri, dan luas, f). adanya kegiatan 

penunjang lainnya, seperti: outbond, classmeeting, nonton bersama, 

pentas seni, dan pembinaan karakter di Rindam IV Diponegoro 

Magelang, serta g). kebermanfaatan kegiatan pembinaan moral bagi 

remaja Penerima Manfaat.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

a. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas program-

program pembinaan karakter bagi remaja putus sekolah sebagai 

bekal remaja agar memiliki sikap dan kepribadian yang baik 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.  
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b. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja sosial melalui 

program pelatihan/diklat guna kemajuan proses pelayanan, 

pembinaan, dan rehabilitasi sosial bagi remaja putus sekolah.  

2. Bagi Balai Rehabilitasi Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran 

a. Kegiatan di luar bimbingan kelas terutama dalam bidang 

keagamaan agar dapat lebih dijalankan secara maksimal dan 

diharapkan adanya partisipasi pembimbing atau pegawai 

lainnya bahkan pimpinan Balai dalam kegiatan tersebut untuk 

menambah motivasi remaja 

b. Pembimbing maupun pengasuh harus lebih bersabar dengan 

menganggap mendidik anak sendiri dalam memberikan 

bimbingan kepada remaja putus sekolah dengan memperhatikan 

berbagai latar belakang, karakteristik dan kepribadian mereka 

yang berbeda-beda. 

3. Bagi remaja Penerima Manfaat 

a. Remaja Penerima Manfaat diharapkan dapat senantiasa bersikap 

dan berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat 

setelah mendapatkan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial 

”Wira Adhi Karya” Ungaran serta mampu menghilangkan 

kebiasaan negatif yang dapat menghancurkan masa depan mereka. 

b. Remaja Penerima Manfaat harus mengoptimalkan kegiatan 

bimbingan wisma agar mampu memotivasi dirinya sendiri bahwa 
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pembinaan dalam bentuk bimbingan sosial ini banyak 

memberikan manfaat dan kebaikan bagi dirinya.  

c. Remaja Penerima Manfaat harus berlatih membiasakan diri untuk 

mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan agar dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan program kegiatan 

yang ada selama mendapatkan pembinaaan di Balai Rehabilitasi 

Sosial ”Wira Adhi Karya” Ungaran.  
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PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 

Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran 

 

1. Pegawai bidang Yanrehsos 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 5 Maret 2013 

Lokasi Wawancara : Ruang Yanrehsos 

Nama    :Singgih Kurniawan, S.Psi 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : S1 

Alamat   : Mapagan, Ungaran 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

A. Rekrutmen Penerima Manfaat  

1 Berapa jumlah remaja putus sekolah yang dibina 

sebagai Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran? 

100 orang 

2 Remaja putus sekolah yang bagaimana yang bisa 

dibina di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran? Adakah syarat-syarat tertentu yang 

harus dipenuhi? Mohon dijelaskan! 

Syaratnya ya remaja putri/putra dari keluarga kurang/tidak mampu, 

remaja normal sehat jasmani dan rohani, berusia 16-21 tahun, 

pendidikan tamat SD s/d SLTA atau Droup Out, berbadan sehat/tidak 

cacat, dan belum pernah menikah  

3 Bagaimana alur atau proses perekrutan remaja yang 

akan dibina sebagai Penerima Manfaat? 

Melalui beberapa tahap mulai dari dinas sosial kab/kota masing-

masing mengirimkan calon PM kemudian di sini di seleksi secara 



 

 

administrasi lalu di tes psikologi dan bakat minat untuk pengambilan 

penjurusan keterampilan. Lalu masuk kegiatan orientasi dan mulai 

pembinaan. 

B. Program dan Pembinaan Remaja Putus Sekolah  

1 Program pembinaan dalam hal apa saja yang 

diberikan kepada remaja Penerima Manfaat? 

Di sini ada dua program yaitu bimbingan sosial dan bimbingan 

keterampilan. Bimbingan sosial ya banyak bentuknya mulai dari 

kegiatan agama, bimbingan di kelas dan kegiatan sehari-hari di 

wisma. 

2 Bagaimanakah cara/metode pembinaan yang 

digunakan Petugas Barehsos pada remaja putus 

sekolah? 

Klasikal, individual, konseling, dinamika kelompok, bimbingan 

secara keseluruhan di luar jam kerja 

3 Apa sasaran pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial 

“Wira Adhi Karya” Ungaran? 

Sasarannya pembinaan bagi remaja putus sekolah, 60% psikologi 

sosial dan 40% karya 

4 Apakah fungsi dari pembinaan untuk remaja putus 

sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? 

Untuk pembiasaan, outputnya anak bisa disiplin, taat aturan, 

tanggung jawab 

5 Adakah tata tertib bagi para Penerima Manfaat di 

Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Apa saja isinya? Apa tujuan diberikan tata tertib 

seperti itu? 

Tata tertib di setiap wisma ada, ya mengenai aturan dan larangan di 

sini seperti aturan mengikuti kegiatan, pembagian jam istrahat, 

larangan main ke wisma cewek.  

6 Sanksi apa saja yang diberikan kepada remaja jika 

melanggar tata tertib tersebut? 

Kalau pelanggaran serius jarang tapi kalau misal datang terlambat 

waktu kegiatan biasanya sanksinya lari, bolos kegiatan biasanya 

disuruh bersih-bersih kalau di mushola di suruh berdiri di depan. 

Paling terlambat ikut kegiatan hukumannya lari. Sebenarnya ya 



 

 

kasihan sih sama mereka tapi buat pelajaran lah. Mereka sudah 

dewasa biar nggak mengulangi lagi 

7 Mungkinkah remaja Penerima Manfaat dikeluarkan 

dari Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? Apa saja kriterianya? Mohon disebutkan 

dan dijelaskan! 

Mungkin saja. Tapi untuk periode 2 tahun tidak ada. Jika melanggar 

sanksi berat 

8 Selama ini siapa saja yang melakukan monitoring 

dan evaluasi kegiatan? Hasilnya apa? Mohon 

dijelaskan! 

Pengasuh, peksos, pembimbing 

9 Apa sajakah kelebihan dan kelemahan yang ada di 

dalam proses pembinaan pada remaja putus sekolah? 

Kelebihannya efisiensi waktu, biar outputnya sesuai yang 

dikehendaki. Kekurangannya factor prasarana karena juga masalah 

dana dari atas 

C. Pelaksanaan Pembinaan Moral Pada Remaja 

Putus Sekolah 

 

1 Apa tujuan dan manfaat remaja putus sekolah 

diberikan pembinaan moral/budi pekerti? 

Sebenarnya pembinaan di sini berfungsi sebagai proses pembiasaan 

atau behavioral bagi remaja. Melalui kegiatan yang ada di sini, 

seperti apel kan intinya biar anak itu disiplin, menaati aturan jadi 

outputnya nanti dapat menjadi anak yang bertanggung jawab dan 

disiplin 

2 Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain 

(instansi pemerintah/swasta) dalam melaksanakan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Dalam membina remaja di sini kami menggunakan pendekatan 

integratif, komprehensif, interdisipliner, dan lintas sektoral. Misalnya 

saat anak ada masalah maka akan diadakan case conference yang 

terdiri dari berbagai disiplin seperti pekerja sosial, pengasuh, dan 

psikolog untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Lalu ada 



 

 

pihak kepolisian juga yang setiap hari Sabtu memberikan pembinaan 

bagi remaja Penerima Manfaat 

3 Apa saja bentuk-bentuk kegiatan dalam menerapkan 

pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial Wira 

Adhi Karya Ungaran? 

Keagamaan, bimbingan budi pekerti, kepribadian, semua kegiatan di 

luar bimbingan kelas juga termasuk kehidupan wisma itu merupakan 

proses pembinaan moral juga bagi PM di sini 

Kemarin hari Minggu nggak ada kegiatan saya kondisikan anak-anak 

untuk kerja bakti bersih-bersih lingkungan balai ini. Biar anak-anak 

senang sambil saya setelkan musik ada anak yang sambil karaokean 

juga 

Biasanya malam Minggu anak-anak saya ajak nonton film bersama. 

Filmya ya disesuaikan dengan anak-anak, film yang ada nilai atau 

hikmah yang ingin disampaikan seperti Kungfu Panda 

4 Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Semua bimbingan intinya terintegrasi untuk melengkapi apa yang 

dibutuhkan buat anak termasuk bimbingan Wirausaha, bimbingan 

Unit Kesejahteraan Sosial. Dan itu semua juga terkait dengan 

pelaksanaan pembinaan moral bagi remaja yang sangat berguna bagi 

anak  

5 Bagaimana cara/metode pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran 

Metode secara keseluruhan ya ada classical, bimbingan individual, 

kelompok, dinamika kelompok, di luar jam kerja juga biasanya 

dilakukan pembinaan bagi anak. Jadi bimbingan itu bukan hanya 

dijadwal saja tapi bimbingan itu juga termasuk kegiatan di wisma 

termasuk bangun pagi, piket ya melalui proses pembiasaan di sinilah. 

Yang tadi di rumah nggak pernah nyapu, bangun pagi di sini jadi 

nyapu, piket, bangun pagi 



 

 

6 Apa yang menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan 

moral di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? 

Pembinaan moral/budi pekerti di sini itu disesuaikan dengan jenis 

pelayanan dan rehabilitasi sosial yang ada, dengan menitikberatkan 

pada aspek rehabilitasi perilaku dan sosial psikologis dimana masing-

masing mempunyai target keberhasilan sebesar 30%”. 

7 Apakah pembinaan moral kepada remaja penerima 

manfaat di Barehsos Wira Adhi Karya Ungaran ini 

telah dapat dikatakan berhasil? Indikatornya apa ? 

Apakah Bapak/Ibu melihat ada perubahan sikap dan 

perilaku yang lebih baik pada remaja penerima 

manfaat? Bagaimanakah bentuknya? 

Bimbingan di sini itu yang dijadikan ukurannya itu jam latihannya. 

Jam latihan untuk bimbingan sosial lebih banyak dibandingkan jam 

latihan keterampilan. Justru perubahan perilaku kalau saya melihat 

secara pribadi ya dari hal kecil kayak dari apel. Perubahan perilaku 

yang bisa diukur ya kayak gitu seberapa dia disiplin, kalau di rumah 

cuci piring nggak kalau di sini ya cuci piring sendiri, nyuci baju 

sendiri, nyeterika. Perubahan perilaku itu yang semula di rumah tidak 

tahu apa-apa akhirnya di sini dipaksa dan harus maka jadilah seperti 

itu. Dan ditanya pulang ke rumah nggak waktu ditanya mereka ya 

katanya di rumah tetap terbiasa bangun pagi kayak di sini. Ya itu kan 

perubahan-perubahan yang bisa dilihat 

D. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah 

 

1 Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang 

tersedia di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi 

Karya Ungaran? 

Sarana lebih tepat tanya ke TU 

2 Apakah sarana dan prasarana itu cukup mendukung 

untuk pelaksanaan pembinaan moral? 

 

3 Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan para 

pembimbing serta dengan para remaja penerima 

Hubungan antara pegawai, pembimbing, pengasuh, dan remaja 

Penerima Manfaat juga terjalin dengan baik. Meskipun demikian 



 

 

manfaat? yang namanya hidup bersama selama 4 bulan pasti juga ada 

dinamikanya tapi tidak sampai ada permasalahan serius 

4 Selama ini apa yang dirasakan Bapak/Ibu sebagai 

hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah yang 

menjadi Penerima Manfaat di Barehsos ini?  

Kendala di sini itu pendidikan tidak merata ada yang SD drop out ada 

yang SMP, SMA drop out ada. Kelemahannya ya heterogen itu jadi 

di sini nggak bisa dibuat kayak silabus seperti di sekolah yang tingkat 

pendidikannya homogen sehingga output tolak ukurnya masing-

masing anak itu berbeda 

5 Apakah upaya yang Bapak/Ibu lakukan dalam 

menghadapi hambatan-hambatan tersebut? 

Ya sebisa mungkin dalam pemberian materi disesuaikan dengan 

kemampuan anak-anak. Pemilihan kata-kata dalam penyampaian juga 

lebih diperhatikan 

6 Adakah hal-hal yang menurut Bapak/Ibu perlu 

dikembangkan atau diperbaiki dalam pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan remaja binaan, terutama dalam hal 

pembinaan moral dan budi pekerti? Mohon 

disebutkan dan dijelaskan hal-hal yang dimaksud! 

Untuk manajemen tiap kegiatan agar lebih tercover 

E. Faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah 

 

1 Apakah Bapak/Ibu juga memberikan contoh 

keteladanan melalui sikap dan perilaku dalam 

keseharian untuk mendukung pembinaan moral pada 

remaja? Dalam bentuk yang seperti apa? 

Ya seharusnya bisa dicontoh anak-anak.  

2 Apakah ada suatu bentuk reward  yang diberikan 

pada remaja untuk mendukung suksesnya pembinaan 

moral? Dalam bentuk apa? Mohon dijelaskan! 

Rewardnya paling ucapan penguatan sama di akhir pembinaan ada 

penghargaan untuk wisma terapi, terbersih, dan lomba-lomba antar 

kelas 



 

 

3 Apakah ada program khusus untuk mendukung 

penguatan moral remaja, seperti 

outbond/wisata/camping? Jika ada, bagaimana 

pelaksanaannya? 

Nggak ada piknik.yang ada outbond dulu di awal penerimaan. 

Outbond dan dinamika kelompok itu dilaksanakan dalam lingkup 

kegiatan orientasi tujuannya itu untuk mempererat hubungan dengan 

teman. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah proses pencerahan 

untuk dirinya sendiri dengan keakraban, untuk motivasi internal 

karena anak itu rawan keluar masuk. Ya melalui permainan indoor 

ini melatih kerjasama dan kekompakan anak. Kalau classmeeting itu 

biasanya lomba kebersihan wisma dan olahraga 

 

2. Pegawai bidang Yanrehsos/ Pembimbing Budi Pekerti 
Hari/ Tanggal  : Jum‟at, 8 Maret 2013 

Lokasi Wawancara : Ruang Yanrehsos 

Nama    :Bambang Suryanto 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 56 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

A. Rekrutmen Penerima Manfaat  

1 Berapa jumlah remaja putus sekolah yang dibina 

sebagai Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran? 

100 orang tapi karena ada yang keluar masuk sekarang tinggal 70. 

2 Remaja putus sekolah yang bagaimana yang bisa 

dibina di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi 

Karya” Ungaran? Adakah syarat-syarat tertentu 

Syaratnya ya remaja putri/putra dari keluarga kurang/tidak mampu, usia 

16-21 tahun, pendidikan tamat SD s/d SLTA atau Droup Out. Ini lebih 

jelasnya di papan ini ada mbak 



 

 

yang harus dipenuhi? Mohon dijelaskan! 

3 Adakah persyaratan khusus atau pengecualian 

yang dipilih menjadi Penerima Manfaat di Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Sebenarnya aturannya usia 17 sampai 21 tahun, akan tetapi karena ada 

calon Penerima Manfaat yang mendaftar dan usianya ada yang 16 tahun 

atau 22-23 tahun kita seleksi dahulu dan kita pertimbangkan masalah 

apakah dia sangat membutuhkan pembinaan di sini, kondisi keluarga 

serta kemampuannya jika nanti harus mengikuti pembinaan selama 4 

bulan. Selain itu, Wonosobo itu nggak termasuk. Jadi wilayah kerja kita 

itu 18 kabupaten/kota, lha Wonosobo itu masuknya wilayah Sukoharjo, 

dari Banyumas, Cilacap, Kebumen sampai Wonogiri. Kalau kita wilayah 

Pantura. Kalau ada anak dari Wonosobo disini, itu kan dari Dinas 

Sosialnya di sana sudah banyak anaknya dan di sini juga ada yang 

mengundurkan diri dan kuotanya masih ada. Dan kalau di sini sudah 

penuh ya nggak bisa kan kapasitas kita 100 anak 

4 Bagaimana alur atau proses perekrutan remaja 

yang akan dibina sebagai Penerima Manfaat? 

Perekrutan dan penerimaan ada kerja sama dengan Dinsos Kota/Kab lalu 

tahap pendekatan awal, tahap seleksi penerimaan lalu tes psikologi dan 

pennjurusan lalu mulai masuk tahapan pembinaan di sini selama 4 bulan 

B. Program dan Pembinaan Remaja Putus 

Sekolah 

 

1 Program pembinaan dalam hal apa saja yang 

diberikan kepada remaja Penerima Manfaat? 

Bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan 

2 Bagaimanakah cara/metode pembinaan yang 

digunakan Petugas Barehsos pada remaja putus 

sekolah? 

Ceramah, diskusi, dinamika kelompok, permainan 

3 Apa sasaran pembinaan di Balai Rehabilitasi Kriteria bimbingan yang di sini, 60% adalah bimbingan sosial termasuk 



 

 

Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran? keagamaan dan 40% adalah bimbingan ketrampilan kerja 

4 Selama ini siapa saja yang melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan? Hasilnya apa? 

Mohon dijelaskan! 

Pengasuh, pembimbing 

5 Apa sajakah kelebihan dan kelemahan yang ada 

di dalam proses pembinaan pada remaja putus 

sekolah? 

Kelebihannya pegawai di sini memiliki pengalaman yang lama dalam 

bidang pembinaan sperti ini jadi sudah paham masalah-masalah anak-

anak. Sarana yang masih kurang jumlahnya juga menghambat sehingga 

belum mampu dioptimalkan. Sarana keterampilan alat prakteknya masih 

motor lama padahal sekarang sudah ada Honda beat, revo dan lain-lain. 

Sebenarnya sudah mengajukan sarana ke Pemprov-Pemerintah Pusat, 

kalau orang-orang di atas tidak memperhatikan ya dibawah nggak jalan-

jalan cuma seperti ini aja. SDM nya juga masih butuh penyegaran, jahit 

contohnya lulusan tahun 70-an belum tahu inovasi-inovasi jahit kan juga 

menghambat walaupun dasarnya sama tapi inovasi-inovasinya masih 

kurang 

6 Sanksi apa saja yang diberikan kepada remaja 

jika melanggar pperaturan di balai? 

Ini anak-anak tadi saya suruh buat surat pernyataan gara-gara melanggar 

3x: merokok di kamar, tidak ikut pelajaran, izin pulang nyampai sini 

ternyata Senin. Sanksinya ya disuruh bersih-bersih padahal disini disuruh 

belajar saja nggak mau. Sanksi yang diberikan kepada anak-anak tidak 

ada maksud mencelakai anak-anak, untuk apa sih. Tapi biar anak-anak 

itu punya rasa tanggung jawab kalau aku sanggup janji hari Minggu ya 

ditepati. Itu nanti yang dibawa dalam bekerja harus bisa tanggungjawab 

dan menepati janji, disiplin. Maka di sini anak-anak dilatih 

bertanggungjawab atas ucapannya sendiri kalau izin sampai Minggu ya 



 

 

Minggu sudah ada di sini. Misal kalau nggak sanggup ya jujur/terbuka 

bilang apa adanya jangan mencari alasan yang nggak masuk akal 

C. Pelaksanaan Pembinaan Moral Pada Remaja 

Putus Sekolah 

 

1 Apa tujuan dan manfaat remaja putus sekolah 

diberikan pembinaan moral/budi pekerti? 

Untuk menambahkan rasa emosi kita ke arah yang lebih baik, untuk bisa 

memagari diri agar tidak melanggar norma dan sebagai 

landasan/pedoman bagi remaja Penerima Manfaat untuk bertindak, 

semua tumindak ya dipikirne dulu ojo ngawur 

2 Apa dasar atau latar belakang pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di 

Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? 

Dalam pembinaan moral/budi pekerti itu harus ada landasannya. Wis 

kowe mau berbuat itu landasan/pedomannya adalah baik, manfaat, lazim, 

tidak boleh merugikan orang lain tapi yang saling menguntungkan. Yang 

kedua harus dilandasi dengan kesadaran diri, artinya dengan ikhlas 

ditamengi hukum agama, hukum negara, dan norma sosial 

3 Adakah kerjasama yang dilakukan dengan pihak 

lain (instansi pemerintah/swasta) dalam 

melaksanakan pembinaan moral pada remaja 

putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Wira 

Adhi Karya Ungaran? 

Kerja sama dengan kepolisian, TNI, dinas pendidikan Kwarran Ungaran 

3 Apa saja bentuk-bentuk kegiatan dalam 

menerapkan pembinaan moral di Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Melakukan pembinaan dan bimbingan klasikal di kelas, kegiatan sdi luar 

kelas sesuai jadwal baik sore maupun malam. 

4 Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Pembinaan moral/budi pekerti di sini itu adalah bagian dari bimbingan 

sosial. Pelaksanaan pembinaan moral dan budi pekerti itu terintegrasi 

dengan kegiatan bimbingan sosial yang lainnya termasuk di dalamnya 



 

 

bimbingan keagamaan. Bimbingan sosial itu intinya bimbingan mengenai 

mental sosial apa yang dibutuhkan untuk bermasyarakat tadi, misalnya 

budi pekerti, sopan santun itu kan sangat dibutuhkan. Orang bekerja itu 

tidak cukup hanya dengan duwe ilmu tapi juga harus dilandasi budi 

pekerti, etika, dan moralitas 

5 Bagaimana cara/metode pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja putus sekolah di Balai 

Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Kalau waktu bimbingan Budi Pekerti di kelas itu biasanya dengan cara 

ceramah, dinamika kelompok, diskusi, tanya jawab, dan permainan 

6 Berapa jumlah tenaga pembimbing/pengajar 

dalam program pembinaan moral pada remaja 

putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Wira 

Adhi Karya Ungaran? Bagaimana kompetensi 

pembimbing? 

Yang membimbing itu Peksos. Bimbingan sosial sangat membutuhkan 

ketelatenan, sangat membutuhkan professional skill yang tinggi apalagi 

menghadapi anak-anak remaja seperti ini. Anak seperti ini kan orangnya 

emosi apalagi sudah tumbuh dan berkembang rasa cinta dan kasih sayang 

kalau kita nggak jeli anak-anak bisa berbuat nakal 

7 Bagaimana persiapan untuk pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah di 

Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran 

Persiapan pembelajaran di kelas paling cuma dalam hal materi yang akan 

disampaikan secara menyeluruh sudah dipersiapkan sebagai pedoman 

kita waktu mengajar. Untuk selanjutnya secara teknis pelaksanaan 

disesuaikan kondisi di kelas tidak ada rencana pelaksanaan yang dibuat 

secara sistematis 

8 Bagaimanakah Bapak/Ibu menyusun program 

evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan 

moral pada remaja penerima manfaat? 

Evaluasinya soal essay dibuat dengan bu Tri selaku pembimbing Budi 

pekerti. Masalah evaluasi lebih jelas tanya ke Pak Rudi jadwalnya juga, 

arsip semua. 

9 Apa yang menjadi sasaran pelaksanaan 

pembinaan moral di Balai Rehabilitasi Sosial 

Wira Adhi Karya Ungaran? 

Meningkatkan kualitas remaja putus sekolah yang pada awalnya sebagian 

atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu: kualitas Ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, kualitas Sikap dan Perilaku, kualitas 



 

 

Profesionalisme/ keterampilan, kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani, 

dan kualitas Intelektual, 60% adalah bimbingan sosial termasuk 

keagamaan dan 40% adalah bimbingan ketrampilan kerja 

10 Apakah pembinaan moral kepada remaja 

penerima manfaat di Barehsos Wira Adhi Karya 

Ungaran ini telah dapat dikatakan berhasil? 

Indikatornya apa ? Apakah Bapak/Ibu melihat 

ada perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik 

pada remaja penerima manfaat? Bagaimanakah 

bentuknya? 

Keberhasilan per materi bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari, budi 

pekerti itu berhasil/tidak dilihat dalam kehidupan sehari-hari nanti bocah 

iku piye yang tadinya di rumah dari rumah nggak sholat sekarang di sini 

gelem sholat artinya bimbingan kita berhasil. Yang awalnya sama orang 

tua wanenan sekarang bisa sopan. Jika dulu sama awake dewe balik ganti 

wer wer setelah di sini kok ya bali ngono neh berarti bimbingan kita 

gagal. Tapi untuk tolak ukur itu juga sulit, semestinya ada juga gambaran 

anak-anak itu sebelum masuk di sini itu seperti apa sehingga bimbingan 

kita jelas o bocah iku gawene sak karepe dewe ma wong tua wani. Mesti 

harus ada gambaran yang benar ya seperti itu tapi ya biayanya itu apa 

negara mampu membiayai ya yang benar seperti itu untuk bimbingan 

sosial sehingga dengan ada gambaran seperti itu maka di sini bisa pas 

bimbingan yang jelas buat anak. Selain itu secara target bimbingan sosial 

itu 60% dilihat dari jadwal jam latihannya sudah pas mencapai 60% 

untuk bimbingan sosial 

D. Hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

 

1 Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang 

tersedia di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi 

Karya Ungaran? 

Sarana prasarananya banyak yang perlu diperbaharui. Sarana 

keterampilan alat prakteknya masih motor lama padahal sekarang sudah 

ada Honda beat, revo dan lain-lain. Sebenarnya sudah mengajukan sarana 

ke Pemprov-Pemerintah Pusat, kalau orang-orang di atas tidak 



 

 

memperhatikan ya dibawah nggak jalan-jalan cuma seperti ini aja 

2 Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan para 

pembimbing serta dengan para remaja penerima 

manfaat? 

Hubungan antara pegawai, pembimbing, pengasuh, dan remaja Penerima 

Manfaat juga terjalin dengan baik.  

3 Selama ini apa yang dirasakan Bapak/Ibu sebagai 

hambatan/kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembinaan moral pada remaja putus 

sekolah yang menjadi Penerima Manfaat di 

Barehsos ini?  

Kendala di sini banyak mbak. Sarana keterampilan alat prakteknya masih 

motor lama padahal sekarang sudah ada Honda beat, revo dan lain-lain. 

SDM nya juga masih butuh penyegaran, jahit contohnya lulusan tahun 

70-an belum tahu inovasi-inovasi jahit kan juga menghambat walaupun 

dasarnya sama tapi inovasi-inovasinya masih kurang. Masalah usia anak-

anak yang belum boleh memasuki dunia kerja juga sangat menghambat. 

4 Apakah upaya yang Bapak/Ibu lakukan dalam 

menghadapi hambatan-hambatan tersebut? 

Sebenarnya sudah mengajukan sarana ke Pemprov-Pemerintah Pusat, 

kalau orang-orang di atas tidak memperhatikan ya dibawah nggak jalan-

jalan cuma seperti ini aja. Terus kita ada bimbingan lanjut untuk 

memonitoring setelah mereka keluar dari balai. 

5 Adakah hal-hal yang menurut Bapak/Ibu perlu 

dikembangkan atau diperbaiki dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan remaja binaan, 

terutama dalam hal pembinaan moral dan budi 

pekerti? Mohon disebutkan dan dijelaskan hal-

hal yang dimaksud! 

Lebih memaksimalkan lagi pada bimbingan lanjut dan terminasi bagi PM 

di sini. 

E. Faktor yang mendukung pelaksanaan 

pembinaan moral pada remaja putus sekolah 

 

1 Apakah Bapak/Ibu juga memberikan contoh 

keteladanan melalui sikap dan perilaku dalam 

Iya. Biar mereka ikut melakukan hal yang positif, member motivasi juga. 

Pembimbing dan pengasuh juga memegang peranan penting dalam 



 

 

keseharian untuk mendukung pembinaan moral 

pada remaja? Dalam bentuk yang seperti apa? 

bimbingan sosial dalam hal mental agama. Jika anak di rumah bapak/ibu 

tidak pernah sholat jika di sini dapat pembimbing yang tidak sholat maka 

ya bubar wisan, maka seharusnya di sini dapat pengasuh yang 

memberikan contoh yang baik pada mereka, pengasuh dan pembimbing 

bisa menjadi modelling 

2 Nilai moral dan budi pekerti seperti apa yang 

diajarkan/ditanamkan pada remaja putus 

sekolah? 

Saya bukan hanya menyangkut nilai agama tapi nilai agama, norma 

sosial, norma hukum juga harus diterangkan. Kita hidup di masyarakat 

itu tidak hanya bertanggung jawab pada agama tapi juga 

habbluminannas. Jadi orang hidup itu juga harus mengerti adanya norma 

sosial yang hidup di masyarakat demi menjaga kerukunan orang yang 

satu dengan yang lainnya. Dengan teman harus saling menghargai dan 

saling membantu 

  Setelah dibina di sini nanti ada penyaluran kerja tapi juga anaknya 

dipilih-pilih dulu waktu di sini dia bagaimana. Kan biasanya ada juga 

yang nyari anak-anak untuk bekerja di tempatnya. Lulusan sini juga 

sudah banyak yang sukses kayak kerja di Kalimantan sekarang punya 

Avanza terus juga mbak Dwi dan suaminya alumni sini juga sekarang 

malah jadi bos baju manggung artis-artis dangdut. Dia juga banyak 

merekrut adik-adiknya di sini untuk bekerja dengan dia 

 

 

 



 

 

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 

Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran 

 

1. Remaja Putus Sekolah (Penerima Manfaat) 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 16 Maret 2013 

Lokasi Wawancara : mushola 

Nama    : Irkham 

Usia    : 18 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SMP 

Alamat   : Wonosobo 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

A. Penyebab Putus Sekolah  

1. Apa pendidikan terakhir Anda? Bagaimana riwayat pendidikan 

Anda? 

SMP.  

2. Sejak kapan Anda tidak melanjutkan sekolah? Tahun 2011 

3 Apa yang menyebabkan Anda putus sekolah?  Karena keuangan, karena kemauan sendiri lah sama itu 

karena tidak ada biaya tadi sih 

4 Apa pekerjaan orang tua Anda? Tani  

5 Sejauh mana pandangan keluarga Anda mengenai dunia 

pendidikan bagi anak-anaknya? 

Biasa, temen-temen saya banyak yang nggak sekolah. 

Percuma saja sekolah tetep saja banyak yang nganggur 

6 Bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman dan guru di Biasa saja mbak. Dulu saya itu kuper banget 



 

 

sekolah dahulu? 

7 Apakah Anda pernah melanggar tata tertib sekolah kemudian 

dihukum? Mengapa demikian, mohon dijelaskan?  

Nggak. 

8 Bagaimana pergaulan Anda di masyarakat? Apakah Anda 

pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat? Mengapa demikian? Mohon 

dijelaskan! 

Nggak, paling cuma ngrokoknya parah banget saya dulu 

mbak. Mulai ngrokok kelas 6 SD 

B. Menjadi Penerima Manfaat  

1 Mengapa Anda bergabung menjadi salah satu penerima 

manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? Apa harapan Anda? 

Ingin menambah keterampilan.  

2 Dari mana Anda mengetahui informasi mengenai program 

Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran dalam 

memberikan manfaat bagi remaja putus sekolah? 

Dari pak Lurah informasinya. Orang tua juga ngijinin 

3 Bagaimana proses/alur pendaftaran hingga penerimaan Anda 

menjadi salah satu Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Yang ngurus semua dari pak Lurah surat-surat 

kelengkapan. Terus langsung diantar dari Dinsos 

Wonosobo ke sini bareng sama yang lain. Di balai 

beberapa hari terus ada tes psikologi ma penjurusan 

C. Pembinaan Moral Remaja Putus Sekolah  

1 Bagaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembinaan 

moral di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Ya enjoy-enjoy ajalah. Tambah kerasan 

2 Selain mendapatkan pembinaan moral dari pekerja 

sosial/petugas, pernahkah Anda mendapat pembinaan moral 

dari pihak lain? Seperti apa bentuknya? 

Kegiatannya selain dari pembimbing sini ada juga dari 

polisi tiap Sabtu, Pembina pramuka, pak ustad 



 

 

3 Apakah Anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan 

moral dan budi pekerti yang sedang berlangsung? 

Boeh tidak kut asal izin pembimbing terlebih dahulu, 

biasanya kalau lagi sakit atau pulang 

4 Adakah sanksi apabila Anda pada waktu berlangsungnya 

pembinaan moral tidak mengikuti bimbingan? Jika ada, bentuk 

sanksinya seperti apa? 

Sanksinya biasanya lari, bersih-bersih atau berdiri d depan 

mushola kalau tiap malam 

6 Apakah dengan adanya pembinaan moral yang diberikan sudah 

menjadikan Anda lebih baik dalam bersikap dan berperilaku? 

Iya meningkatlah. Di sini itu bisa meningkatkan 

kedisipilanan dan ketertiban. Yang paling utama saya 

rasakan mbak dari segi ibadah kedua bimbingan wisma 

mbak. Kegiatan banyak sharing, motivasi, nasehat buat 

saya mbak saya jadi tertib, lebih sopan dsb. Alhamdulillah 

pembinaan di sini dapat menjadikan saya lebih baik lagi 

mbak 

7 Apakah Anda mengaplikasikan pembinaan moral yang 

diberikan ke dalam perilaku sehari-hari di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Belum mbak tapi sedikit-sedikit mulai lah diterapkan mbak 

missal sopan santun sudah mulai dikit-dikit 

8 Apa yang menjadi kendala Anda dalam menerapkan perilaku 

bermoral (sopan santun) dalam kehidupan sehari-hari baik 

terhadap sesama penghuni Barehsos ataupun di luar Barehsos? 

Dari diri saya mbak, belum terbiasa sih 

9 Bagaimanakah sikap Anda terhadap teman Anda yang malas 

beribadah, suka berbohong, dan tidak sopan? 

Aku ngajakin mbak. Ayo akhirate akhirate 

10 Apakah Anda membiasakan sikap tolong menolong, rela 

berkorban, dan sopan santun terhadap orang lain? 

Iya mbak, da temen perlu bantuan saya bantu kayak bawa 

makanan ke wisma apa tugas membuat pola. Aku kasihan 

ada teman yang mau pulang nggak ada uang ya udah tak 

pinjemi eh tapi ternyata dia ada kasus nyuri HP saya ya 



 

 

nggak tahu apa-apa ternyata kedepannya kayak gitu 

11 Apakah Anda pernah melanggar tata tertib yang ada di 

Barehsos? Bentuknya apa dan apa alasan Anda? 

Nggak mbak, saya ikut kegiatan terus 

12 Jika Anda mendapat teguran atau hukuman, apa yang akan 

Anda lakukan? 

nggak 

13 Kegiatan seperti apa yang Anda lakukan terkait dengan 

penerapan pembinaan moral dalam hubungannya dengan 

Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan 

diri sendiri dan lingkungan alam sekitar? 

Kegiatan kita sehari-hari sama saja mbak sesuai jadwal 

mulai dari piket pagi, apel kegiatan di kelas, keterampilan. 

Sore agama kadang pramuka atau olahraga sesuai 

jadwalnya 

D. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah 

 

1 Bagaimana tanggapan Anda mengenai sarana dan prasarana 

yang tersedia di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran, apakah cukup mendukung untuk pelaksanaan 

pembinaan moral? 

Baik mbak. Kurangnya mesin jahit tiap wisma mbak 

akhirnya saya nggak bisa nglanjutin ngerjain jahitan yang 

belum selesai. Kalau minjem wisma lain malu mbak kan 

cewek nggak tahu sebenarnya boleh apa nggak. 

2 Apakah Anda merasa nyaman dengan tempat pelaksanaan 

pembinaan moral yang diberikan? 

Nyaman-nyaman saja 

3 Bagaimana hubungan Anda dengan petugas Barehsos, dengan 

pembimbing serta antar sesama penerima manfaat? Apakah 

Anda pernah berselisih paham? 

Hubungannya baik. Enggak sih, ibu pengasuh baik mbak 

bikin saya kerasan mbak serasa di rumah 

4 Bagaimana sikap dan tindakan Anda jika menemui remaja 

penerima manfaat yang berselisih dengan petugas atau dengan 

remaja penerima manfaat yang lain? 

Ya gimana saya juga ggak tahu 

5 Apakah Anda bermalas-malasan dalam menerima bimbingan? Semangat mbak. Ikut bimbingan ya semangatlah. Nggak 



 

 

Mengapa demikian? ngantukan  

6 Apakah ada kesulitan/kendala selama mengikuti pembinaan 

moral? Apa bentuknya dan bagaimana upaya Anda 

mengatasinya? 

Ya kalau hujan sih mbak. Kalau kegiatan dimulai hujan ya 

tambah usaha saja diterjang mbak 

7 Pernahkah Anda tidak mengikuti pembinaan moral yang 

sedang berlangsung? Mengapa? 

Pas ada praktek anak SMK sama kunjungan polsek nggak 

ikut mbak, tapi itu masuknya izin 

E. Faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah 

 

1 Bagaimanakah pendapat Anda mengenai sikap dan perilaku 

para petugas Barehsos? Apakah memberikan contoh yang 

baik? Sikap yang bagaimana yang Anda jadikan contoh dan 

panutan? 

Baik, pengasuh rajin ngingetin terus juga ikut jamaah ke 

mushola. Bapak/ibu di sini baik, banyak ngasih nasehat. 

Saya juga seneng ngobrol/sharing sama Pak Widarso. Para 

pembimbing kan wataknya beda-beda mbak, ya nurutin 

ajalah mbak. 

2 Apakah fasilitas merupakan salah satu faktor yang membuat 

Anda tertarik dalam mengikuti pembinaan moral? Mengapa 

demikian? Mohon dijelaskan!  

Saya suka diajar pak ustad, humor, santai jad nyanthol ke 

saya 

3 Apakah Anda sudah siap kembali ke keluarga dan masyarakat 

setelah mendapatkan pembinaan moral untuk senantiasa 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku? 

Iya 

4 Apa saja manfaat yang Anda peroleh dari pelaksanaan 

pembinaan moral? 

Olahraga: dari segi kesehatan terus meningkatlah kan 

sudah 3 tahun nggak sekolah ya senenglah bisa olahraga 

lagi 

Pramuka: senang sekalilah. Serasa mengulang waktu SMP 

diajari materi pramuka dan nilai yang positiflah 



 

 

Agama: berubahlah nggak kayak dulu sholate bolong-

bolong 

Secara pribadi jadi lebih tanggung jawab, sudah 

meningkatlah udah terbiasa mandiri mbak, lebih disiplin, 

tertib. 

5 Apa rencana Anda setelah keluar dari Barehsos Harapannya bisa rajin kayak di sini, ibadahnya juga. Lulus 

terus dapat pekerjaan tetaplah. Kalau nggak sih bisa di 

rumah aja buka usaha sendiri setelah dapa keterampilan. 

Ya semoga bisa mengamalkan ilmu yang saya dapatkan di 

sini mbak. 

 

 

2. Remaja Putus Sekolah (Penerima Manfaat) 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 16 Maret 2013 

Lokasi Wawancara : mushola 

Nama    : Abdul K. 

Usia    : 19 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : SD 

Alamat   : Salatiga 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

A. Penyebab Putus Sekolah  

1. Apa pendidikan terakhir Anda? Bagaimana riwayat pendidikan SD 



 

 

Anda? 

2. Sejak kapan Anda tidak melanjutkan sekolah? Tahun 2009 

3 Apa yang menyebabkan Anda putus sekolah?  Kelas 2 SMP ditokne ko sekolahan mbak, gara-gara 

kakean kasus, yo mendem, ngrokok. Banyak kasuse 

mbak, bolosan, ngrokok neng jero kelas, mendem nek 

jaba tapi reti gurune. Sanksi di buku pelanggaran 

sudah mencapai 350 makane aku ditokne mbak. Sejak 

kelas 4-5 SD sudah mulai nakal karena pengaruh 

teman, lingkungan juga. Masalahe lingkunganku ki 

akeh cah nakale marakmen mbak 

4 Apa pekerjaan orang tua Anda? Bapakku buruh mbak, ibuku dagang sembako di pasar 

5 Sejauh mana pandangan keluarga Anda mengenai dunia 

pendidikan bagi anak-anaknya? 

Orang tua minta sekolah neh tapi akune wegah. Tapi aku 

melu paket B mbak. Iki melu paket C tapi urung tak 

tutukne neh gara-gara di sini 

6 Bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman dan guru di 

sekolah dahulu? 

Banyak kasuse mbak, bolosan, ngrokok neng jero kelas, 

mendem nek jaba tapi reti gurune. Sanksi di buku 

pelanggaran sudah mencapai 350 makane aku ditokne 

mbak. 

7 Apakah Anda pernah melanggar tata tertib sekolah kemudian 

dihukum? Mengapa demikian, mohon dijelaskan?  

Sering telat, bolosan, ngrokok. Sanksi di buku pelanggaran 

sudah mencapai 350 makane aku ditokne mbak. 

8 Bagaimana pergaulan Anda di masyarakat? Apakah Anda 

pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat? Mengapa demikian? Mohon 

dijelaskan! 

Sejak kelas 4-5 SD sudah mulai nakal karena pengaruh 

teman, lingkungan juga. Masalahe lingkunganku ki akeh 

cah nakale marakmen mbak 



 

 

B. Menjadi Penerima Manfaat  

1 Mengapa Anda bergabung menjadi salah satu penerima 

manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran? Apa harapan Anda? 

Pengen berubah golek keterampilan ya syukur-syukur isa 

nyenengke wong tuwo.  

Ya kan tujuan saya ke sini pengen berubah mbak sama 

golek keterampilan yo syukur-syukur isoh nyenengke wong 

tuwo. Tapi saiki wis tak piker-pikir mbak soyo gedhe 

malah soyo elik ora apik ta mbak, mesakke wong tuwo tur 

neh didik aku selama ini malah dadi kaya ngene ki lhu 

2 Dari mana Anda mengetahui informasi mengenai program 

Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran dalam 

memberikan manfaat bagi remaja putus sekolah? 

Info dari pak Supriyatna 

3 Bagaimana proses/alur pendaftaran hingga penerimaan Anda 

menjadi salah satu Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Sudah diurusi semua mbak. Tinggal mangkat rene. Ada tes 

psikologi sama penjurusan mbak   

C. Pembinaan Moral Remaja Putus Sekolah  

1 Bagaimanakah perasaan Anda selama mengikuti pembinaan 

moral di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Ya eneng senenge enek orane mbak. Pengalaman nek kene, 

keterampilan, kenal wong akeh isa nambah ilmu.  

2 Selain mendapatkan pembinaan moral dari pekerja 

sosial/petugas, pernahkah Anda mendapat pembinaan moral 

dari pihak lain? Seperti apa bentuknya? 

Ada sih mbak, pramuka kan dari luar, Permildas juga dari 

polisi 

3 Apakah Anda diperbolehkan untuk tidak mengikuti pembinaan 

moral dan budi pekerti yang sedang berlangsung? 

Boleh, tapi ijin  

4 Adakah sanksi apabila pada waktu berlangsungnya pembinaan 

moral tidak mengikuti bimbingan? Jika ada, bentuk sanksinya 

Ada mbak. Ya nyapu, lari 



 

 

seperti apa? 

5 Apakah dengan adanya pembinaan moral yang diberikan sudah 

menjadikan Anda lebih baik dalam bersikap dan berperilaku? 

Saiki wis ora mbak. Aku wis janji mbi ibuku juga meh 

berubah. Di sini banyak pengalaman mbak. 

6 Apakah Anda mengaplikasikan pembinaan moral yang 

diberikan ke dalam perilaku sehari-hari di Balai Rehabilitasi 

Sosial Wira Adhi Karya Ungaran? 

Yo sithik-sithik mbak. Pokoke nek kegiatan insyaallah iso 

tertib. Masaku aku sopan santun e jik kurang mbak. Ama 

ibu pengasuh nek ngomong ki asal 

7 Apa yang menjadi kendala Anda dalam menerapkan perilaku 

bermoral (sopan santun) dalam kehidupan sehari-hari baik 

terhadap sesama penghuni Barehsos ataupun di luar Barehsos? 

Masane konco kan iso terpengaruh ngono lhu. 

8 Bagaimanakah sikap Anda terhadap teman Anda yang malas 

beribadah, suka berbohong, dan tidak sopan? 

Ngejaki ya sering mbak tapi nek wis angel keterlaluan wis 

wegah aku mbak. Ya nek lagi sadar ya ngajak-ngajak 

mbak. Biasane aku sing adzan 

9 Apakah Anda membiasakan sikap tolong menolong, rela 

berkorban, dan sopan santun terhadap orang lain? 

 Bareng-bareng nek kene mbak mbak, susah satu susah 

kabeh. Aku sing banyak dibantu mbak 

10 Apakah Anda pernah melanggar tata tertib yang ada di 

Barehsos? Bentuknya apa dan apa alasan Anda? 

Pernah kabur sedino aku mbak balik ra ijin. Akhire sms bu 

Tri minta pindah jahit terus balik ke sini lagi.  

11 Jika Anda mendapat teguran atau hukuman, apa yang akan 

Anda lakukan? 

Hukumannya nyapu lapangan 2 minggu 

12 Kegiatan seperti apa yang Anda lakukan terkait dengan 

penerapan pembinaan moral dalam hubungannya dengan 

Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan 

diri sendiri dan lingkungan alam sekitar? 

Akeh. Aku kemarin ikut Pembinaan Karakter di Rindam, 

kalau kegiatan di sini ya kegiatan sehari-hari ya ada piket, 

bimbingan pagi, pengajian, pramuka, permildas 

D. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah 

 



 

 

1 Bagaimana tanggapan Anda mengenai sarana dan prasarana 

yang tersedia di Balai Rehabilitasi Sosial Wira Adhi Karya 

Ungaran, apakah cukup mendukung untuk pelaksanaan 

pembinaan moral? 

Biasa saja cuma kurang jenis keterampilannya kayak 

elektro  

2 Apakah Anda merasa nyaman dengan tempat pelaksanaan 

pembinaan moral yang diberikan? 

Ya dinyaman-nyamanin 

3 Bagaimana hubungan Anda dengan petugas Barehsos, dengan 

pembimbing serta antar sesama penerima manfaat? Apakah 

Anda pernah berselisih paham? 

Baik-baik saja 

4 Bagaimana sikap dan tindakan Anda jika menemui remaja 

penerima manfaat yang berselisih dengan petugas atau dengan 

remaja penerima manfaat yang lain? 

Nggak ikut campur mbak 

5 Apakah Anda bermalas-malasan dalam menerima bimbingan? 

Mengapa demikian? 

Di kelas malas-malasan, ngomong wae mbak  

6 Apakah ada kesulitan/kendala selama mengikuti pembinaan 

moral? Apa bentuknya dan bagaimana upaya Anda 

mengatasinya? 

Ngantukan itu mbak 

7 Pernahkah Anda tidak mengikuti pembinaan moral yang 

sedang berlangsung? Mengapa? 

Pernah, waktu kabur kae sama waktu di Rindam 

E. Faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan moral 

pada remaja putus sekolah 

 

1 Bagaimanakah pendapat Anda mengenai sikap dan perilaku 

para petugas Barehsos? Apakah memberikan contoh yang 

baik? Sikap yang bagaimana yang Anda jadikan contoh dan 

Contoh baik ya iya. Tapi ada Peksos yang masih kurang 

bisa menjaga tutur katanya, masih asal ngomong nggak 

mikir hati orang lain apa lagi diomongne di depan kelas, ya 



 

 

panutan? jelas tersinggung ta mbak apalagi diomongne di depan cah-

cah.  

2 Apakah fasilitas merupakan salah satu faktor yang membuat 

Anda tertarik dalam mengikuti pembinaan moral? Mengapa 

demikian? Mohon dijelaskan!  

Di Rindam mbak buat pengalaman 

3 Apakah Anda sudah siap kembali ke keluarga dan masyarakat 

setelah mendapatkan pembinaan moral untuk senantiasa 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku? 

Insyaallah  

4 Apa saja manfaat yang Anda peroleh dari pelaksanaan 

pembinaan moral? 

Manfaat olahraga isa nambah kesehatan, neng kene ya 

mengulangi lagi di bidang-bidang agama, ngajine iso 

nambah lancar, isa disiplin. Di Rindam juga dilatih 

disiplin, pokoke sing elik-elik kon ninggalke ben isa 

berubah, masa depane isa apik.  

5 Apa rencana Anda setelah keluar dari Barehsos Nek isa nglanjutne sekolah sik kalau nggak kerja mbak. 

Apa nglanjutne kucingan.  

 

 


