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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu 

bangsa, tak heran jika di tiap negara seakan-akan berlomba untuk memperbaiki 

sistem pendidikan dinegaranya. Berdasarkan Undang-undang RI No 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) Setiap warganegara 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, ayat (2) 

Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan adalah hak setiap warganegara 

indonesia baik bagi yang normal maupun yang berkebutuhan khusus, hal ini 

dikarenakan pendidikan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki 

oleh tiap warganegara, melalui pendidikan diharapkan dapat membantu 

meningkatan sumber daya manusia. 

 Namun pada kenyatannya pendidikan formal bagi anak yang melakukan 

pelanggaran hukum baru mendapatkan perhatian pemerintah pada tahun 2012 

dimana terdapat perubahan Undang-Undang RI No 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak direvisi dan dituangkan kembali dalam Undang-undang RI No 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, disusul dengan pergantian nama 

dari Lembaga Permasyarakatan anak (LAPAS Anak) menjadi Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan beberapa peraturan baru didalamnya, 

peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 5 Agustus 2015 lalu. Peraturan-

peraturan ini sengaja dibuat untuk mempersiapkan generasi muda agar menjadi 

lebih baik dari genrasi-generasi sebelumnya.  

Perubahan peraturan tersebut sejalan dengan berubahnya perlakuan hukum 

terhadap anak-anak dalam sistem peradilan. perubahan ini ditandai juga dengan 

berubahnya sistem perlakuan anak, sehingga dalam pembinaan dan bimbingan 

anak akan berbasis budi pekerti. Perbedaan paling menonjol dari penggantian 
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nama tersebut adalah jika dulu ketika masih menjadi Lapas anak pendidikan yang 

diberikan hanya pendidikan non formal saja, sedangkan peraturan di LPKA 

tahanan anak tersebut harus deberikan pendidikan formal juga hal ini tertulis pada 

Undang-undang No 11 tahun 2012 pasal 73 ayat (8) bahwa selama anak menjalani 

pidana dengan syarat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7) anak harus 

menikuti wajib belajar 9 tahun, hal ini lah yang menjadi landasan bagi LPKA 

untuk memberikan pengajaran di LPKA yang akan diawasi oleh sekolah negri 

pilihan. Selain mengenai pendidikan formal, tahanan yang berusia dibawah 21 

tahun harus dibina di LPKA dan ketika sudah berumur 22 tahun akan dipindahkan 

ke LAPAS dewasa dengan ruangan yang terpisah. 

Pergantian sistem dari LAPAS menjadi LPKA juga menghasilkan 10 isi 

konvensi yang berkenaan dengan pendidikan, pembinaan, dan pengembangan 

anak, baik dari segi pendidikan formal maupun informal yang berbasis budi 

pekerti, pergantian sisitem ini juga dipengaruhi oleh fakta yang berlaku dimana 

anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum umumnya sangat dipengaruhi dari 

pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, untuk itu, sistem ini sangat 

menekankan pendidikan moral dan sopan santun guna mendukung hal tersebut, 

salah satunya dengan disediakannya sekolah terbuka. Adanya sekolah terbuka ini 

sebagai salah satu komitmen pemerintah bahwa anak usia hingga 15 tahun wajib 

mendapatkan pendidikan begitu pun dengan anak-anak yang terkena kasus 

hukum, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 

1 ayat (3) menyatakan bahwa: “Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar 

untuk menyiapakan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan 

atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. 

Selaras dengan obserfasi awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa Lembaga Pembinaan Khusu Aanak (LPKA) di Bandung juga 

melakukan perubahan perlakuan terhadap anak sesuai dengan pergantian 

peraturan pemerintah mengenai sistem peradilan anak menjadi berbasis budi 

pekerti dan ramah anak. Pembinaan yang dilakukan di LPKA  ini juga sangat 

menekankan pembinaan etika,  moral dan sopan santun. Oleh sebab itu dalam 
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mendukung hal tersebut, selain melakukan pembinaan, berlangsung juga 

pendidikan formal yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. Setiap anak didik 

pemasyarakatan di LPKA Bandung akan mendapatkan pendidikan, latihan 

keterampilan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalam LPKA 

Bandung ini terdapat anak-anak yang berkonflik hukum dari semua wilayah yang 

ada di Jawa Barat yang dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan jenis-jenis 

kejahatan yang berbeda-beda pula. Selain itu anak didik pemasyarakatan di LPKA 

Bandung sebagai besar sedang duduk dijenjang pendidikan SMP SMA diharapkan 

dengan adanya sekolah formal yang dinamakan sekolah Taruna Wiyata Mandiri 

bisa merubah prilaku anak melalui pendidikan selain itu anak juga tidak 

ketinggalan pelajaran atau mendapatkan ijazah kejar paket.  

Beberapa penelitan terdahulu yang membahas mengenai pendidikan bagi 

anak permasyarakatan :  

1) Anggraini (2015) menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi 

narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak 

sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu antara sedikitnya 

waktu belajar dengan waktu istirahat yang lebih banyak, petugas 

pembinaan pendidikan sering tidak hadir untuk melakukan Kegiatan 

Belajar Mengajar, tidak ada pengganti mentor untuk melakukan 

pembinaan. Sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana 

anak masih sebatas kuantitas bukan kualitas. 

2) Tambunan dkk, (2015) menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan 

hukum pemberian hak pendidikan bagi anak permasyarakatan, di 

LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan yang 

bekerjasama dengan Sekolah MTsN-3.Jumlah siswa sebanyak 32 (tiga 

puluh dua) orang sertamereka diasuh oleh 14 (empat belas) orang 

tenaga pengajar. Hasil penelitian menunjukan bahwapelaksanaan hak-

hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta 

Medan dapat dikatakan kurang efektif dalam Pelaksanaan pemberian 

pendidikan. 



4 
 

 
Kurniawati Gunardi, 2017 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi 
Deskriptif pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3) Michelle (2006) menemukan bahwa pembinaan yang dilakukan 

lembaga dan anggota stafnya dalam perawatan mereka seperti 

pelajaran formal dan informal yang ditunjukan dalam pendidikan 

sekolah agar pada saat keluar mereka dapat menghadapi masa depan 

mereka dengan penuh harapan. Selain itu, dalam penelitian ini 

diungkapkan bahwa sebuah sistem  tidak bisa memaksa siapa pun 

untuk berubah, kecuali individulah tersebut mau berubah, lembaga 

hanya dapat mendukung mereka dengan memberikan pengajaran 

namun keberhasilan dapat tercapai jika ada keinginan dari individu 

tersebut.   

Dari  penelitian diatas dapat dilihat bahwa pergantian sistem masih belum 

sepenuhnya bejalan, masih terdapat beberapa kendala penghambat mulai baik dari 

ketidak tersedianya waktu pembelajaran yang efektif, kurangnya pengajar dan 

kemauan yang kurang dari anak permasyarakatan untuk berubah menjadi lebih 

baik, sehingga dalam hal ini peneliti akan melihat dan mengkaji lebih dalam 

mengenai bagaimana penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA Bandung, 

dilihat dari perencanan, implementasi dan evaluasinya, serta kendala apa saja 

yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan formal di LPKA Bandung. jika 

pendidikan formal telah terpenuhi dengan baik maka hasil penelitian ini dapat 

menjadi contoh untuk LPKA lainnya di Indonesia, namun jika terdapat kendala 

yang berarti maka upaya-upaya yang dilaukan dapat menjadi studi banding bagi 

LPKA lainnya, seelain itu penlitian ini juga dapat membantu pendidik dalam 

melihat bagaimana cara mendidik anak yang bermasalah dengan hukum. 

Berdasarkan uraian-uraian masalah yang peneliti paparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi deskriptif dengan judul 

“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL (SD, SMP, SMA) DI 

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)(studi deskriptif pada 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandung)”. Dimana peneliti ingin 

memfokuskan penelitiannya terhadap pemberilan layanan pendidikan formal di 

sekolah Taruna Wiyata Mandiri yang diterakapkan LPKA dimulai dari 
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perencanaan, implementasi, dan evaluasi, gunan untuk pendidikan anak yang 

berurusan dengan hukum dengan tidak mengesampikan bahwa anak merupakan 

aset penting milik negara. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah, yaitu: 

1.2.1 Bagaimanakah prencanaan penyelenggaraan pendidikan formal di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ? 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung? 

1.2.3 Bagaimanakah hasil (Evaluasi) pendidiakan formal di Lembanag 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung? 

1.2.4 Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan pendidikan 

formal pada anak didik permasyarakatan  ? 

1.2.5 Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam 

memberikan pendidikan formal di LPKA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan gambaran mengenai keefektifitasan layanan pendidikan Lembaga 

Pembinaan Anak dalam memberikan pendidikan bagitahanan anak yang memiliki 

masalah sosial dalam masyarakat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskrisikan perencanaan penyelenggaraan pendidikan formal di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. 
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2. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidkan fomal di Lembaga 

Pembinaan Khusu Anak Kelas II Bandung. 

3. Mendiskripsikan hasil (evaluasi) pendidikan formal di Lembaga 

Pembinaan Khusu Anak Kelas II Bandung. 

4. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi LPKA dalam mempberikan 

pendidikan formal pada tahanan anak. 

5. Mendiskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

dalam memeberikan pendidikan formal di LPKA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya kegunaan karena nilai suatu 

penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapakan penulis dari  penelitian ini antara lain :  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan 

sosiologi serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai  referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 

datang 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian tentang bentuk penyelenggaraan Pendidikan 

Formal di LPKA dapat menambah wawasan konsep keilmuan sosiologi 

dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti. 

2. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan  pengetahuan dan keilmuan 

mengenai bentuk pendidikan formal yang diterapkan didalam LPKA 

bagi anak didik permasyarakatan, sehingga kajian ilmu kependidikan 
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ini dapat diterapkan dalam pembelaaran dan perkuliahan mengenai 

pendidikan bagi anak nakal.  

3. Bagi anak didik pemasyarakatan, penelitian ini mampu memberikan 

motivasi bagi anak didik pemasyarakatan untuk lebih semangat dalam 

mengikuti pendidikan formal di LPKA.  

4. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan yang bermakna untuk lebih meningkatkan 

fungsi pendidikan formal untuk memberikan pendidikan yang layak 

bagi anak didik permasyarakatan sehingga dapat menjadi insan yang 

berkualitas dan berpendidikan. 

5. Bagi orangtua penelitian ini dapat menjadi reverensi ilmu baru dalam 

penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

 Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka disusunlah 

sistematika penulisan: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapapokok 

yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah,tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II:Kajian pustaka.Dalam bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai 

tinjauan pustaka yang dilakukan penulis berdasarkan beberapa sumber 

literatur ataupun penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu 

penulis dalam menganalisis dan menguraikanSkripsi yang berjudul 

Efektifitas Penyelenggaraan pendidikan formal (SD, SMP, SMA) di 

lembaga pembinan khusus anak (LPKA)  

BAB III: Metodologi Penelitian.Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

beberapa pokok yang berkaitan desain penelitian, partisipan dan lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Efektifitas 
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Penyelenggaraan pendidikan formal (SD, SMP, SMA) di lembaga 

pembinan khusus anak (LPKA)  

BAB IV: Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menganalisis hasil 

temuan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak meliputi bagaimana 

pelaksanaan pendidikan formal di LPKA jiks ditinjsu dari perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi, bagaimana pendekatan yang dilakukan, 

serta apasaja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

formal. 

BAB V:  Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha 

mencoba memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai 

penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi 

dan dikaji dalam skripsi.
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