
 

 

ABSTRAK 

Asep Ahmad Junaedi Yusup : “Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 

No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap 

Kesejahteraan Anak Di Kecamatan Coblong Kota Bandung”. 

Hampir diseluruh negara di dunia kesejahteraan menjadi sebuah permasalahan 

yang menjadi perhatian cukup besar, termasuk Indonesia. Dengan adanya 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka seharusnya mampu 

memajukan tingkat kesejahteraan, oleh karenanya di Kota Bandung 

dikeluarkanlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai usaha dalam 

menyelesaikan tingkat pendidikan anak dari pemerintah Daerah untuk dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk 

mengetahui Implementasi dari Kebijakan Peraturan Daerah tersebut, mengetahui 

realitas kesejahteraan di Kecamatan Coblong Kota Bandung serta mengetahui 

seberapa besar pengaruh yang diberikan kebijakan tersebut dalam mempengaruhi 

angka kesejahteraan Anak di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Dalam 

melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle untuk 

variable Implementasi Kebijakan yang terdiri dari Isi Kebijakan,dan Lingkungan 

Kebijakan. Untuk variable kesejahteraan menggunakan teori Huraerah yang terdiri 

Anak berhak atas Kesejahteraan, Anak berhak atas pelayanan, Anak berhak atas 

pemeliharaan dan Anak berhak atas perlindungan. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah kuantitatif Deskritif Asosiatif 

dengan sumber data yang digunakan ialah sumber data premier dan sekunder. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi 

kepustakan, angket dan wawancara.  

Hasil analisis Menggunakan Regresi linear berganda menunjukan bahwa 

variabel Isi Kebijakan dan Kebijakan Lingkungan berpengaruh dan signifikan 

terhadap variabel Kesejahteraan anak di Kecamatan Coblong. Hasil analisis 

menggunakan uji t menunjukan bahwa Isi kebijakan dan Kebijakan lingkungan 

memiliki pengaruh yang signifikan. Dimana Isi Kebijakan sebagai variabel X1 

mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05, Lingkungan kebijakan sebagai 

variabel X2 mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dan dari hasil uji F 

menunjukan bahwa Isi Kebijakan dan Lingkungan kebijakan Berpengaruh 

signifikan dengan nilai sebesar 0,000 terhadap kesejahteraan. Hasil perhitungan 

analysis path (Koefisien Determinasi) Menghasilkan R2 sebasar 0,865 atau 

sebesar 86,5%. Hal ini menunjukan bahwa  persentasi sumbangan pengaruh 

variabel independen dan variabel dependen sebesar 86,5% sedangkan sisanya 

13,5% dipengaruhi atau di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di teiti oleh 

peneliti. 
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