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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keluarga adalah lembaga pertama yang membetuk kehidupan anak 

yaitu yang ada pada keluarga, dimana tempat pertama untuk anak belajar dan 

berkembang sebagai makluk sosial yang utuh. Maka dari itu tempat pertama 

anak megenal peraturan yang ada dilingkungan keluarga dan masyarakat ada 

dalam keluarga. Orang tua sangat berperan dalam pembetukan perilaku anak 

baik dalam mengasuh, membimbing, memelihara anak dan memberi 

pendidikan yang layak, apalagi orang tua berperan besar dalam pembentukan 

sikap dan perilaku anaknya. Sikap, perilaku dan kebiasaan orang tua lah yang 

membuat anak menilai dan meniru kebiasaan yang dilihatnya, baik yang 

dilakukan orang tua tampa disegaja ataupun tidak disegaja. Kemudian anak 

sadar atau tidak sadar mengsugesti dan meniru sehingga menjadi kebiasaan 

pula bagi anak-anaknya. 

Perilaku lingkungan sosial yang ada pada masyarakat juga dapat 

mempengaruhi kondisi perilaku anak. Dimana kondisi sosial yang ada pada 

masyarakat modern yang sangat kompleks membutuhkan aspirasi-aspirasi 

material yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi ambisi sosial yang tidak 

sehat. Karna keinginan dan harapan untuk memenuhi kebutuhan material yang 

melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang 

mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mecapainya dengan jalan wajar, 

sehingga mendorong individu untuk melakukan tidakan kriminal.
1
 Maka akan 

berpengaruh pada individu dan anak yang akan bertentangan dengan nilai, 

norma-norma umum, adat istiadat dan hukum formal sehingga tidak bisa lagi 

ditoleransi dalam pola tingkah laku masyarakat yang umum dan perilaku yang 

menyimpang atau kejahatan yang dilakukan anak-anak terjadi karna pada 

kondisi yang ada pada masyarakat. 
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Maka dari itu Seiring dengan meningkatnya perkembangan dan 

kepadatan penduduk, Hingga melahirkan berbagai masalah-masalah yang ada 

dimasyarakat, baik itu dikarenakan faktor ekonomi, pola pikir yang berbeda, 

kurang bisa menerima perbedaan, kurang kasi sayang dan perhatian dari 

keluarga serta kurangnya pembinaan dari orang tua. Hal tersebut 

mengakibatkan timbulnya masalah-maslah yang ada pada keluarga yeng 

berdampak pada anak. Anak yang memasuki masa remaja memiliki emosional 

yang tidak stabil, masa pencarian jati diri, adanya konflik peran yang dialami 

oleh anak. Jika seorang anak tidak mampu mengendalikan emosinya dengan 

semua masalah-masalah yang dihadipinya baik itu dilingkungan keluarga 

maupun dilingkungan masyarakat, maka anak akan mudah terpengaruh 

terhadap lingkungan yang negatif. 

Salah satunya adalah disalah gunankannya dalam bidang teknologi 

yang begitu pesat, seseorang dapat mengakses situs dengan lebih mudah, hal 

tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif tergantung 

dari para penggunanya. Dapak positif berupa kemudahan dalam 

berkomunikasi, memudahkan mencari informasi dan sebagainya. Sebaliknya 

apabila perkembangan teknologi ini disalah gunakan oleh seseorang atau 

pengguna maka akan berdampak negatife seperti, penipuan, bully, prostitusi 

online, dan ponografi yang sangat marak di perbincangkan dikalangan anak-

anak remaja maupun masyarakat. maka dari itu anak akan mudah terpengaruh 

terhadap lingkungan yang negatif sehingga anak akan muda melakukan 

pelanggaran hukum. 

Sehingga kasus kekerasan pada anak akan terjadi diantaranya, 

kekerasan seksual, pencurian, kekerasan fisik, kekerasan pisikis dan khasusu 

narkoba. Kenakalan yang dilakukan oleh anak akan berujung kepengadilan, 

tanpa melihat usia yang masih belum dewasa, dari para pelaku ini dengan 

pertimbangan beratnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.  

Maka anak akan dihadapi dan mendapatkan reaksi negatif dari orang-

orang yang berada di sekitarnya. Hal tersebut terjadi karna keterbatasan 

pemahaman masyarakat dan pola pikir yang kurang terbuka, di samping 
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karena nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih kuat berakar, sehing anak 

yang berhadapan dengan hukum sering kali dipandang negatif oleh 

masyarakat sekitar. maka banyak juga seseorang mengalami berbagai ganguan 

yaitu salah satunya terjadi pada individu, dan keadaan seperti inilah yang 

membuat anak dilema secara psikologis yang berujung pada masa depan anak 

yang berakhir dipesidangan hingga anak tersebut masuk dalam penahanan, 

maka dari itu anak akan kehilangan kebebasan. 

 Dimana anak tidak diperbolehkan pergi sesukanya atas perintah 

hakim, administratif dan pihak lainnya. Sebagian besar anaka yang 

berhadapan dengan hukum terjadi yaitu karna pengaruh dari teman bermain, 

lingkungan masyarakat dan juga rasa ingin tau anak yang menggebuh gebuh 

membuat anak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.  Secara tidak 

langsung anak merasa tertekan karna merasa tidak bebas, maka dari itu mental 

dan psikis anak juga akan terganggu.  

Anak yang mengalami pelanggaran hukum perlu mendapatkan layanan 

konseling, karna bilah sudah berbicara soal masalah anak yang berhadapan 

dengan hukum itu akan berdampak pada psikis dan mental anak. apalagi 

penyebab anak melakukan pelanggaran hukum karna orang tua yang kurang 

perhatian terhadapnya dan pegaruh teman bermain . Kebanyakan anak yang 

melakukan pelanggaran hukum yaitu anak yang masi berusia 13 sampai 17 

tahun.  

Oleh karna itu anak yang melakukan pelanggaran hukum yang masi 

dibawah umur biasanya akan diberi keputusan dari pihak pengadilan anak 

tersebut sebaiknya akan di rehab di balai rehabilitasi sosial anak memerlukan 

perlindungan khusus rumbai pekanbaru. Layanan konseling yang dilakukan di 

balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus terlebih dahulu 

ditangani oleh peksos atau pendaping anak jika peksos tersebut melihat 

bahawanya nya anak tersebut perlu di konseling individu barulah peksos 

merekomendasikan kepada konselor karna untuk melihat keterbukaan 

terhadapanak dalam memberitau masalah yang dihadapinya. 
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Konselor akan memberi pemahaman kepada klien sebagaimana untuk 

menyelesaikan permasalahannya agar tidak sampai melakukan pelanggaran 

hukum berulang-ulang dan mampu mengatasi permasalahn nya sendiri untuk 

masa depannya. Konselor mengingatkan kembali tugas dan kewajiban seorang 

anak dan memberi gambaran tentang dampak setelah anak melakukan 

pelanggaran, dengan demikian konselor berharap bahwa anak dapat merubah 

prilaku nya dan mampu menjadi anggota masyarakat yang mengikuti aturan 

dan adat istiadat yang ada pada masyarakat dan Negara. 

Balai rehabilitas sosial anak memerlukan perlindungan khusus rumbai 

pekanbaru manangani kasus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 

pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus yang di tangani oleh konselor diantaranya 

napza, penganiayaan, pencurian dan pencabulan. Layanan konseling yang 

dilakukan konselor tidak hanya untuk anak tetapi orang tua anak juga 

dikonseling agar setelah anak selesai di rehab bisa lansung beradaptasi di 

orang sekitarnya. 

Balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus rumbai 

pekanbaru memiliki beberapa konselor yang telah lama menangani berbagai 

kasus anak, dengan menerapkan layanan konseling yang sering digunakan 

untuk membantu anak, yaitu dengan mengunakan layanan konseling individu 

dalam menagani anak yang berhadapan dengan hukum. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “LAYANAN KONSELING 

INDIVIDU TERHADAP ANAK TERSANDUNG HUKUM DI BALAI 

REHABILITAS SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN 

KHUSUS (BRS-AMPK) RUMBAI PEKANBARU” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengertian Pelayanan Konseling  

Pelayanan konseling merupakan pelayanan professional, artinya 

semua orang berhak melakukannya. Pelayanan konseling terutama 
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ditunjukkan kepada individu yang terlanjur bermasalah. Karna itu layanan 

konseling ini memerlukan keahlian dari orang yang memberikannya.
2
 

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum  

Anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 1 yang 

menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia  18 tahun 

termasuk anak yang masi dalam kandungan.
3
 yang didefikasikan 

melakukan pelanggaran hukum mengikuti proses peradilan, telah 

menjalani masa hukuman pidana serta menjadi korban perbuatan 

pelanggaran hukum. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa anak yang 

berhada dengan hukum yang belum berusia 18 tahun yang terbukti 

melanggar hukaman pidana dan menjadi korban saksi dipengadilan. 

3. Balai Rehabilitas Anak Memerlukan Prilindungan Khusus (BRS-

AMPK) 

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan 

Teknisi (UPT) Anak di bawah Direktoriat Rehabilitasi Sosial Anak, 

Direktoriat Jendral Rehabilitasi sosial, Kementrian Sosial RI yang 

mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak 

yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, 

Provinsi  Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi 

Lampung.
4
 

 

C. Alasan Memilih Judul 

Alasan penelitin memilih judul yaitu untuk lebih mengetahui cara 

pelayanan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan 

bagaimana cara konselor dapat membantu menyelesaikan permasalah yang 

dihadapi klien tersebut. 

 

                                                             
2
 Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah. Bimbingan Konsling Islam. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009), 56. 
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 Undang-Undang Perlindungan Anak. (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12 . 
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D. Permasalahan  

1. Ruang Lingkup Kajian 

Berdasarkan idenfikasi masalah yang telah dibuat, oleh karna itu 

agar penelitian ini tidak terjadi kesalahan dan hal yang tidak diinginkan 

maka peneliti membatasi masalah pada“Layanan Konseling Individu 

Terhadap Anak Tersandung Hukum Di Balai Rehabilitas Sosial Anak 

Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru” 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana layanan konseling individu yang diberikan kepada anak 

yang berhadapan dengan hukum direhabilitasi sosial anak membutuhkan 

perlindungan khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk menganalisis “Layanan Konseling Individu Terhadap Anak 

Tersandung Hukum Di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan 

Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru”. 

2. Kegunaan Penelitian 

Disamping tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat : 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif bagai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan perkatik khususnya mengenai 

layanan konseling individu 

b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi akademis lainnya yang 

akan melaksanakan penelitian yang sama 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Balai 

Rehabilitasi Soaial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRS-

AMPK) Rumbai Pekanbaru dalam memberikan pelayanan agar 

menimbulkan rasa nyaman bagi Anak ABH. 
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d. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Bimbingan Konseling Islam Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Nengeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

membaginya dalam enam bab berikut ini: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi 

penelitian  ini, penelitian relevan, kerangka pemikiran yang 

merupakan permasalahan yang akan diteliti, konsep operasional, 

asumsi dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, subjek 

dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data 

BAB 1V : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas 

objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil 

penelitian dan pembahasan 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa 

menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

 


