
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 Alinea IV diantaranya berbunyi : “…..Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan amanah 

yang harus di laksanakan oleh pemerintah/para pejabat negara yang mewakili 

rakyat secara keseluruhan. 

Pembangunan pada sektor pendidikan ini merupakan amanat dari 

Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum pada pasal 31 ayat 1, yang 

berbunyi: “Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan 

kutipan tersebut, maka bagi mereka yang sedang menjalani hukuman di 

Lembaga Pemasyarakatan juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 

Narapidana sebagai warga negara tentu saja perlu mendapatkan perlindungan, 

pengembangan pribadi, kesadaran, pembinaan dan pendidikan demi masa 

depannya. Hal ini sesuai dengan perlakuan terhadap narapidana yang dilakukan 

di Indonesia yang dikenal dengan pemasyarakatan. 

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “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 keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 



akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara”. 

Berangkat dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa secara 

formal sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita 

pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia 

yang bermartabat, sehingga semua kegiatan pendidikan dapat dirasakan oleh 

semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Pendidikan yang diperoleh bisa 

berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal 

bisa di dapat di sekolah, yaitu berupa mata pelajaran yang telah ditentukan oleh 

lembaga pendidikan. Sedangkan pendidikan non formal bisa berupa pelatihan-

pelatihan yang diperoleh di luar sekolah.   

Pendidikan yang wajib diperoleh oleh warga masyarakat, khususnya 

anak-anak dan remaja adalah pendidikan formal atau pendidikan yang 

diperoleh dari sekolah. Pendidikan formal menjadi penting sebab dari sekolah 

anak akan mendapatkan banyak hal diantaranya pengetahuan dan pengalaman. 

Selain itu mereka dapat bersosialisasi dengan teman sebaya sehingga dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan bisa menemukan jati dirinya. Namun, 

Pendidikan yang tidak kalah penting dan harus dilakukan pada saat ini adalah 

pendidikan karakter. Dikatakan sangat penting sebab untuk mengembalikan 

generasi muda kepada jalurnya yang benar.  

Segala bentuk usaha untuk menanamkan pendidikan karakter telah 

dilaksanakan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

Namun, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami patologi 

sosial yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat 



indonesia tercabut dari peradaban (eastenisasi) ketimuran yang beradab, 

santun, dan beragama. Banyak sebagian masyarakat yang bersikap hedonis dan 

menelan peradaban barat tanpa seleksi yang matang. Akibatnya banyak muncul 

efek-efek sosial yang buruk. Bermacam-macam masalah sosial dan masalah-

masalah moral timbul di Indonesia seperti keprihatinan yang sedang dialami 

bersama, kriminalitas yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. 

Pencurian, pembunuhan dan penganiayaan  adalah bentuk dari tindak kriminal 

yang banyak dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hasilnya 

banyak dari anak dan pemuda yang akhirnya harus berada di Lembaga 

Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). 

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah diberikan melalui 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Agama. 

Secara subtansial, pendidikan karakter ini lebih berorientasi pada penguasaan  

materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang 

mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam 

masyarakat, sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-

masalah moral yang terjadi dalam masyarakat. Bagi para siswa adalah lebih 

banyak untuk menghadapi ulangan atau ujian, dan terlepas dari isu-isu moral 

esensial kehidupan mereka sehari-hari.  

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional 

tertuang dalam UU No. 23 tahun 2003 bahwa pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 



zaman (Pasal 1 ayat 2), sedangkan pada Pasal 3 disebutkan “Pendidikan 

nasional berfungsi 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” Secara garis besar, tujuan dari pendidikan 

nasional sangat berpengaruh pada Pendidikan Kewarganegaraan. 

Materi yang ada di sekolah dirasakan sebagai beban hanya dihafalkan 

dan kurang dipahami, tidak menghayati atau dirasakan secara tidak diamalkan 

dalam perilaku kehidupan hari-hari. Padahal pendidikan karakter ini penting 

untuk membentuk karakter  yang baik, yaitu pribadi yang memiliki 

pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral. 

Sehingga dengan pendidikan karakter diharapkan bisa memperbaiki moral 

generasi muda yang terlanjur buruk.  

Pendidikan karakter seharusnya mulai ditanamkan pada anak agar 

memiliki karakter moral yang baik dalam kehidupan individu dan masyarakat. 

Melalui pendidikan budi pekerti berbasis pendidikan karakter penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran/ 

atmosfer pembelajaran pada anak di lembaga pemasyarakatan anak. 

Pemahaman sejauh ini pendidikan karakter hanya dapat diperoleh dalam 

pendidikan formal tetapi seharusnya pendidikan karakter juga harus 

dikembangkan tidak hanya di pendidikan formal tetapi di pendidikan non 

formal seperti di lembaga pemasyarakatan anak. 



Krisis moral para narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadi 

sorotan pentingnya penanaman edukasi pendidikan karakter dalam hal ini 

melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan aspek penting dalam 

memecahkan problem terhadap krisis moral tersebut. Hal inilah yang menjadi 

tantangan apabila pendidikan karakter ini diterapkan dilingkungan anak-anak 

atau remaja yang memiliki permasalahan moral, seperti di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak. Berangkat di latar belakang di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Karakter di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Anak Blitar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tujuan dilaksanakannya pendidikan karakter di lembaga 

pemasyarakatan anak kelas II A Anak Blitar? 

2. Bagaimana isi materi pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan  

anak kelas II A Anak Blitar? 

3. Bagaimana metode pendidikan karakter yang diterapkan di lembaga 

pemasyarakatan anak kelas II A Anak Blitar? 

4. Apakah faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi 

pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Anak 

Blitar? 



5. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dari implementasi 

pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Anak 

Blitar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui dan mendiskripsikan tujuan dilaksanakannya 

pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Anak 

Blitar 

2. Ingin mengetahui dan mendiskripsikan isi materi pendidikan karakter 

di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Anak Blitar. 

3. Ingin mengetahui dan mendiskripsikan metode pendidikan karakter 

yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Anak 

Blitar. 

4. Ingin mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendorong dan faktor 

penghambat dari implementasi pendidikan karakter di lembaga 

pemasyarakatan anak kelas II A Anak Blitar. 

5. Ingin mengetahui dan mendiskripsikan solusi untuk mengatasi 

hambatan dari implementasi pendidikan karakter di lembaga 

pemasyarakatan anak kelas II A Anak Blitar. 

1.4 Kegunaan  Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bermanfaat baik secara 

teoritis maupun paraktis; 



Untuk kepentingan teoritis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dalam memahami moral didalam kampus maupun 

moral secara umum. Sedangkan secara praktis, peneliti diharapkan bermanfaat 

bagi : 

1. Peneliti, sebagai referensi untuk melakukan penelitian berikutnya dan 

penambahan pengetahuan ilmiah tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Anak Blitar. 

2. Narapidana, kegunaan penelitian ini bagi narapidana adalah untuk 

memberikan pembelajaran yang baik untuk di adopsi dan di 

implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Jurusan, agar dapat memperbaiki pelaksanaan pendidikan budi 

pekerti berbasis pendidikan karakter dalam mendidik mahasiswa yang 

diterapakan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Peneliti selanjutnya, agar menjadi refrensi penelitian berikutnya, baik 

pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis tentang 

“Implementasi Pendidikan Karakter di Lembaga Pemasyrakatan Anak 

kelas II A Anak Blitar”. 

5. Lembaga Pemasyarakatan Anak, agar menjadi bahan untuk 

merumuskan kebijakan yang strategis yang akan diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran pendidikan budi pekerti berbasis pendidikan 

karakter bagi narapidana guna memperbaiki moral para narapidana 

 


