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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatkan kasus anak berkonflik  dengan hukum  yang diiringi 
peningkatan pada anak yang harus menjalani pembinaan di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (disingkat LPKA, 
dulu disebut  Lembaga Pemasyarakatan  Anak) sebagai konsekuensi dari tindak pelanggaran hukum yang 
dilakukannya. Anak-anak  yang menjalani pembinaan di LPKA harus mengalami perpisahan dengan lingkungan 
asal, seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya.  Sebagaimana remaja lain di luar lingkungan LPKA, anak-anak 
ini harus menjalani proses perkembangannya menuju masa dewasa. Penelitian ini bertujuan mendapatkan 
rancangan model pengembangan orientasi masa depan dalam bidang pekerjaan melalui pemberian vocational 
training dan basic skill training pada anak-anak yang dibina di LPKA.  LPKA yang akan dipilih dalam penelitian ini 
adalah LPKA Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode research and development, 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun atau mengembangkan satu produk tertentu. Terdapat 18 remaja 
yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu mengikuti pelatihan basic skills dan vocational training.Basic skill training  
yang diberikan adalah pelatihan  orientasi masa depan berupa pemberian informasi, motivasi dan mengatasi 
hambatan-hambatan personal untuk mempersiapkan rencana masa depan khususnya pasca mengikuti pembinaan 
di LPKA. Adapun untuk vocational training, remaja anak didik LPKA 18 orang mengikuti  pelatihan mencukur 
rambut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner  orientasi masa depan bidang pekerjaan disertai 
kuesioner  keberhargaan diri. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis uji beda (t) untuk data berpasangan  
menunjukkan terdapat pemberian pelatihan basic skills dan pelatihan vokasional terhadap  peningkatan orientasi 
masa depan dalam  bidang pekerjaan dan rasa keberhargaan diri anak didik  LPKA. Peneliti merekomendasikan 
untuk mengembangkan pelatihan vokasional melalui keterampilan-keterampilan lain.  

Kata Kunci : orientasi masa depan, basic skills, vocational training, anak didik LPKA 

 

Pendahuluan 

Fenomena kenakalan remaja merupakan kondisi yang tidak bisa dielakkan saat ini ditengah arus globalisasi yang 
harus dihadapi masyarakat saat ini. Bahkan kasus-kasus kenakalan remaja saat ini sudah semakin memprihatinkan 
karena sudah mengarah pada tindak kriminalitas. Sebagai akibatnya, jumlah remaja yang harus berhadapan 
dengan hukum semakin hari semakin  meningkat.  Hingga bulan Agustus tahun  2013 tercatat 7.526 anak atau 
remaja  di seluruh Indonesia berkasus hukum dan 5.709 di antaranya menjalani proses pidana yang berujung 
pada vonis hakim yang menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku tindak 
pidana, harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak atau LAPAS Anak(www.republika.co.id.).   

Data  pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan sampai Maret 2014 sebanyak 3.323 anak 
yang berumur kurang dari 16 tahun menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak  di Indonesia karena terlibat berbagai tindak pidana. Kondisi ini tentu sangat 
memprihatinkan mengingat secara usia, mereka  sedang berada  fase   transisi dari masa kanak-kanak menuju 
masa dewasa . Namun sebagai konsekuensi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya,  memaksa anak-anak 
tersebut  untuk  menjalani kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan. 

Sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, sejak tanggal 5 Agustus 2015 seluruh  Lembaga Pemasyarakatan Anak berganti menjadi  
Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA). Meskipun demikian kondisi yang pasti  dihadapi anak didik LPKA 
adalah mereka harus berpisah dari keluarga dan teman-teman. Mereka juga harus kehilangan aktivitas sehari-hari 
sebelum mereka menjalani kehidupan di LPKA.Di saat anak-anak  lain mengembangkan diri menuju kemandirian 
pribadi sebagai bekal masa dewasa, anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) justru harus 
menjalani kehidupan dalam tembok LPKA dan kehilangan kebebasan untuk berinteraksi secara fisik  dengan 
masyarakat luas. Mereka  harus menjalani kegiatan rutin dalam lingkungan yang terbatas secara fisik sehingga 

http://www.republika.co.id/
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tidak jarang muncul  rasa jenuh dan bosan (Maslihah, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Whitehead & Steptoe 
(2007) menyatakan  faktor yang memunculkan stres di lembaga pemasyarakatan adalah karena hilangnya 
kebebasan, hilangnya kendali terhadap aktivitas kehidupan serta rutinitas harian di lembaga pemasyarakatan yang 
kaku.Karena itu bagi anak-anak di LPKA kegiatan-kegiatan insidental apalagi kegiatan yang memberi kesempatan 
mereka mengekpresikan potensinya seperti adanya pentas seni, kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan 
lembaga di luar LPKA merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu anak yang menjalani pembinaan di LPKA 
(Maslihah, 2015).  

 Namun demikian  kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagaimana anak-anak  lain di luar  LPKA, anak 
didik LPKA yang secara usia berada pada kelompok perkembangan remaja,  mereka  tetap memiliki hak untuk  
menjalani masa remaja dengan optimal sebagai bekal menuju masa dewasa. Untuk itu proses pembinaan yang 
dijalani hendaknya sejalan dengan upaya pemenuhan tugas perkembangan kelompok usia anak didik LPKA, yaitu 
usia remaja . 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk  (2008) terkait orientasi masa depan pada anak yang 
menjalani proses pemenjaraan di Rutan Bandung menunjukkan kurang jelasnya  orientasi masa depan 
anak/remaja yang menjalani proses pemenjaraan. Hal ini tidak terlepas dari suasana penjara, terutama adanya 
keterpisahan dari lingkungan keluarga maupun teman yang  menyebabkan anak merasa mempersalahkan diri dan 
memiliki keraguan terkait penerimaan masyarakat saat ia menjalani masa bebas  

Menurut Havighurst(dalam Hurlock, 2009)individu yang memasuki usia 13-18 tahun atau usia remaja, 
memiliki tugas perkembangan, salah satunya yaitu mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Mandiri 
secara ekonomi artinya memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Untuk mampu melakukan itu, 
maka remaja harus belajar demi mengembangkan dan memaksimalkan potensinya, baik secara kognitif, afektif, 
psikomotor dan konatif (Bani, 2015). Kondisi ini tentunya berlaku pula bagi anak didik LAPAS Anak atau 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).Artinya, anak-anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA perlu 
mempersiapkan diri untuk mempersiapkan masa depannya terutama setelah menjalani pembinaan di LPKA. 

Nurmi (dalam Seginer 2003) menyatakan bahwa orientasi masa depan merupakan suatu cara pandang 
individu dalam memandang masa depannya yang tergambar melalui pandangan-pandangan, harapan-harapan, 
minat-minat, motif-motif, dan ketakutan-ketakutan individu terhadap masa depan.Kepribadian, keterampilan-
keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki individu merupakan faktor internal yang mempengaruhi orientasi 
masa depan(Erikson, 1994; Nurmi, 1993).  Demikian juga pengalaman, budaya, lingkungan sosial dan lingkungan 
fisik merupakan faktor eksternal yang memberi  pengaruh terhadap pemikiran tentang masa depan (Nurmi, 
Poole& Kalakoski, 1994; Nurmi, 2004). Mengacu pada paparan tersebut, peneliti bermaksud mengkaji orientasi 
masa depan anak didik LPKA melalui pemberian pelatihan keterampilan-keterampilan psikologis yang disebut 
peneliti sebagai Basic SkillsTraining  dan pelatihan pemberian keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau 
disebut Vocational Training. Untuk peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemberian basic skills training dan 
vocational training terhadap orientasi masa depan bidang pekerjaan pada anak didik LPKA . 

Tinjauan Pustaka 

Orientasi masa depan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan subyektif termasuk di dalamnya pendekatan dan 
kecenderungan penghindaran dan dapat digambarkan sebagai lebih optimis atau pesimis, atau lebih positif atau 
negatif. Aspek motivasi dan afektif dari orientasi masa depan saling berkaitan dengan nilai seseorang dan sistem 
gawang dan dengan kognitif skema tentang diri dan lingkungan (Trommsdorffdalam Halopainen, 2005).  

Menurut Nurmi (1989) orientasi masa depan dapat digambarkan melalui tiga dimensi yang berinteraksi 
dengan skemata di masa depan dan perkembangan yang antisipasinya yang mencakup dimensi motivation,planning,  
dan evaluation. Motivasi mengacu pada minat individu di masa depan, aktivitas perencanaan mengacu pada 
bagaimana individu merealisasikan minat mereka, dan evaluasi berisikan penilaian terhadap kemungkinan 
terealisasinya minat. 

Menurut Nurmi (1989) motivasi (motivation) merujuk pada minat-minat yang dimiliki oleh individu pada 
masa depannya. Selain itu, unsur nilai (value) yang dimiliki oleh seseorang juga termasuk pada bagian motivation 
kemudian membentuk tujuan-tujuan pribadi (personal goals) yang ingin dicapai individu di masa mendatang. 
Perencanaan adalah suatu proses pembentukan sub-sub tujuan, mengkonstruksi perencanaan dan merealisasikan 
rencana tersebut (Nurmi, 1989). Orang juga harus mengevaluasi realisasinya dari tujuan yang mereka tetapkan 
dan rencana mereka bangun. Dalam proses evaluasi juga melibatkan atribusi kausal (causal attribution) dan 
perasaan (affects) terhadap kejadian-kejadian di masa depan, terutama ketika melakukan evaluasi terhadap 
kemungkinan realisasi dari tujuan dan rencana di masa depan. Menurut Weiner (dalam Nurmi, 1989) 
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kemampuan untuk mengontrol secara internal kejadian-kejadian di masa depan akan mendatangkan perasaan 
penuh harap dan optimis. 

Motivasi, perencanaan, dan evaluasi pada dasarnya merupakan proses yang . Kemudian berinteraksi 
dengan skemata mengenai masa depan dan antisipasi perkembangan diri (anticipated self development) (Nurmi, 
1989). Ketiga proses ini antara lain :Pertama, individu menetapkan tujuan berdasarkan perbandingan antara motif 
umum, nilai dan pengetahuan yang dimiliki tentang antisipasi mereka terhadap perkembangan rentang hidup 
(lifespan development). Kedua, setelah individu menetapkan tujuannya, dibutuhkan aktivitas perencanaan untuk 
merealisasikan tujuan tersebut. Pengetahuan tentang konteks aktivitas masa depan diharapkan akan menjadi 
dasar untuk perencanaan. Akhirnya, kesempatan untuk merealisasikan tujuan dan rencana yang dibuat dievaluasi. 
Penyebab terwujudnya suatu harapan (causalattributions) dan afek mengenai masa depan juga terkait dalam 
proses evaluasi.  

Self esteem merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi masa depan selain faktor 
intelegensi, kemampuan bertahan, usia, keluarga, dukungan sosial dan status sosial ekonomi (Nurmi, 1991) . 
Menurut Rosenberg (1965) self esteem merupakan evaluasi yang dimiliki individu yang mana berkaitan dengan 
proses penerimaan diri. Evaluasi diri ini akan memperlihatkan bagaimana penilaian individu tentang penghargaan 
dirinya menunjukkan pengakuan atau tidak, percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan atau tidak, orang yang 
berhasil atau tidak.  Individu yang memiliki self esteem yang tinggi mempunyai kepercayaan diri yang besar dalam 
memikirkan masa depannya dibandingkan dengan individu yang mempunyai self esteem rendah. Self esteem 
merupakan bentuk penghargaan pada diri sendiri yang dimiliki oleh setiap manusia (Rosenberg, 1965).  

Nitisemito (1996)mendefinisikan pelatihan atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk 
memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawan dalam suatu 
perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti memberikan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan yang 
berkaitan dengan kompetensi psikologis yang disebut peneliti sebagai basic skills dan pelatihan terkaitan dengan 
bidang pekerjaan disebut sebagai vocational training. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode research and development, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menyusun atau mengembangkan satu produk tertentu. Dalam penelitian ini produk yang ingin dihasilkan 
adalah  rancangan model pengembangan orientasi masa depan anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Anak melalui pemberianbasic  skills dan vocational training. Sebagai penelitian dan pengembangan, untuk dapat 
menghasilkan produk tertentu dilakukan  penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji 
keefektifan produk yang  dihasilkan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan disain one grup pretest posttest  dengan tujuan melihat sejauh 
mana peran Pelatihan Orientasi Masa Depan melalui  Basic Skills  dan Vocational Training  dengan sampel 
penelitian yaitu anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan rentang usia  antara 13-20 
tahun sebanyak  18 orang . 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji orientasi masa depan anak didik LPKA antara lain :  1) kuesioner 
orientasi masa depan di bidang pekerjaan mengacu pada teori Future Orientation Nurmi (1991) yang dikembang 
Bani (2015)  dan  terdiri dari 9 item dengan reliabilitas sebesar 0.848. 2) kuesionerself esteem yang  dimodifikasi 
dari  The Rosenberg Self esteem Scale (1965) yang   terdiri dari 10 item dengan  reliabilitas sebesar 0.752  

Hasil dan Pembahasan 

Tabel1.Hasil Uji Beda Orientasi Masa Depan  Bidang Pekerjaan dan Self Esteem Anak Didik LPKA Sebelum dan 
Sesudah diberikan Basic Skills danVocational Training 
 Paired Differences T Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 OMD pre-post -1,271 2,322 ,335 -1,945 -,597 -3,791 ,000 
 SEpre – Sepost -1,125 1,362 ,197 -1,521 -,729 -5,721 ,000 

 

Hasil analisis datauji beda variabel orientasi masa depan sebelum dan sesudah pemberian pelatihan 
menunjukkan nilai  koefisien beda dengan t t sebesar -3.791 dengan p sebesar 0,000 (p <0.05 dan < 0.01 ) untuk 
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varibel orientasi masa depan artinya,  terdapat perbedaan orientasi masa depan dalam bidang pekerjaan yang 
signifikan sebelum dan sesudah mengikuti basic skills training dan vocational training pada derajat kepercayaan 
95% dan 99%. Demikian pula  datavariabel self esteemdiperoleh nilai  koefisien beda dengan t sebesar 5.721 
dengan p sebesar 0,000 (p <0.05 dan < 0.01 ) , artinya terdapat perbedaan signifikan self esteem anak didik 
LPKA  pada derajat kepercayaan 95% dan 99%. 

Pengembangan basic skills trainingdiberikan Basic skils training  yang diberikan adalah pelatihan  yang 
pemberian motivasi, perencanaa dan mengatasi hambatan-hambatan personal yang diharapkan dapat 
membangkitkan keberhargaan diri. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki diri dan 
faktor kepercayaan yang diberikan lingkungan sehingga individu dalam hal ini andikpas memiliki penilaian positif 
terhadap dirinya.  Sebagaiman diungkapkan Coopersmith (1967 dalam Brown & Marshall, 2006) gambaran diri 
yang dimiliki individu sesuai dengan  feedback dan pengesahan mengenai perilakunya dari orang-orang 
disekelilingnya. melalui interaksinya dengan lingkungan.  

Demikian pula pemberian vocational training berupa pelatihan mencukur rambut yang diberikan secara 
bertahap diawali dengan pemberian teori, antara tentang keterampilan mencukur rambut dan bagaimana 
pelayanan kepada konsumen, yaitu bagaimana sikap baik seorang pencukur rambut kepada 
konsumennya.Pelatihan ini diakhiri dengan praktek mencukur rambut dengan sikap-sikap yang harus dimiliki 
seorang pencukur kepada konsumennya. 

Pemberian pelatihan basic skills training dan vocational trainingmemberikan kontribusi positif bagi anak didik 
LPKA sehingga mereka memiliki gambaran diri yang positif dalam menatap masa depan.  Sebagaimana 
diungkapkan Nurmi (dalam Seginer,  2003) bahwa orientasi masa depan merupakan suatu cara pandang individu 
dalam memandang masa depannya yang tergambar melalui pandangan-pandangan, harapan-harapan, minat-minat, 
motif-motif, dan ketakutan-ketakutan individu terhadap masa depan. 

Pemberian pelatihanbasic skills berupa pemberian informasi, penguatan  motivasi dan perencanaan masa 
depan memperjelas orientasi masa depan andikpas mengingat orientasi masa depan pada dasarnya mencakup 
perencanaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.Menurut Nurmi (1989) orientasi masa depan dapat 
digambarkan melalui tiga dimensi yang berinteraksi dengan skemata di masa depan dan perkembangan yang 
antisipasinya yang mencakup dimensi motivation,planning,  dan evaluation. Motivasi mengacu pada minat individu di 
masa depan, aktivitas perencanaan mengacu pada bagaimana individu merealisasikan minat mereka, dan evaluasi 
berisikan penilaian terhadap kemungkinan terealisasinya minat. motivasi (motivation) merujuk pada minat-minat 
yang dimiliki oleh individu pada masa depannya. Nurmi (1989) menjelaskan bahwa motivasi (motivation) merujuk 
pada minat-minat yang dimiliki oleh individu pada masa depannya. Selain itu, unsur nilai (value) yang dimiliki oleh 
seseorang juga termasuk pada bagian motivation kemudian membentuk tujuan-tujuan pribadi (personal goals) yang 
ingin dicapai individu di masa mendatang.perencanaan untuk merealisasikan tujuannya. Perencanaan yang 
dimaksud di sini adalah suatu proses pembentukan sub-sub tujuan, mengkonstruksi perencanaan dan 
merealisasikan rencana tersebut (Nurmi, 1989). Dalam proses evaluasi juga melibatkan atribusi kausal (causal 
attribution) dan perasaan (affects) terhadap kejadian-kejadian di masa depan, terutama ketika melakukan evaluasi 
terhadap kemungkinan realisasi dari tujuan dan rencana di masa depan.  

Di sisi lain rasa keberhargaan diri (self esteem) sebagai  evaluasi yang dimiliki individu yang mana berkaitan 
dengan proses penerimaan diri. Evaluasi diri ini akan memperlihatkan bagaimana penilaian individu tentang 
penghargaan dirinya menunjukkan pengakuan atau tidak, percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan atau tidak, 
orang yang berhasil atau tidak.  Pelatihan basic skills, yang didalamnya memuat pemberian motivasi dan 
perencanaan masa depan serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan personal  yang diharapkan mampu 
meningkatkan rasa keberhargaan diri anak. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu salah satu kondisi negatif yang 
muncul pada anak di LPKA adalah ketidakjelasan rencana anak setelah menyelesaikan masa pembinaan karena 
selain tidak memiliki ijazah  dan minimnya keterampilan yang dimiliki anak (Maslihah, 2014). Hal ini tidak terlepas 
dari tidak ada kesempatan anak melanjutkan sekolah saat menjalani masa pembinaan.LPKA  Bandung baru 
membuka sekolah bagi anak binaan pada bulan Oktober 2015.   

Berdasar uraian di atas  tampak bahwa pemberian pelatihan basic skills dan vokasional memberikan 
kontribusi positif bagi anak didik LPKA  sehingga mereka memiliki gambaran diri yang positif yang dapat 
berpengaruh terhadap kepercayaan diri dalam menatap masa depan.  

Penutup 

Orientasi Masa Depan anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  dapat dikembangkan melalui 
pemberian pelatihan  basic skills, yaitu program peningkatan kapasitas personal secara psikologis dan program 
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peningkatan keterampilan vokasional, yaitu keterampilan yang diarahkan sesuai minat bidang pekerjaan yang 
ingin dikuasai anak didik LPKA. Sebagaimana hasil penelitian ini yang  menunjukkan terdapat pengaruh positif 
pemberian pelatihan basic skills dan pelatihan vokasional terhadap  orientasi  masa depan dalam bidang pekerjaan 
dan rasa keberhargaan diri   (self esteem)  anak didik LPKA.  

Pengembangan orientasi masa depan melalui pemberian pelatihan vokasional   hendaknya perlu diberikan 
pilihan keterampilan-keterampila vokasional yang  lebihbervariasi agar  dapat memadahi dan menyalurkan minat 
dan potensi anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang cukup bervariasi juga.  
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