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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi perkembangan 

sumber daya manusia dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

dalam membebaskan manusia dari keterbelakangan, kemiskinan dan yang 

terpenting adalah kebodohan, untuk itu pendidikan merupakan hak warga 

negara yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.  

Ketentuan tentang hak warga negara tentang pendidikan ini dituangkan 

dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 yang berbunyi:  

                                       “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.
1
 

Pendidikan juga sebelumnya telah diamanatkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pemerintah 

Negara Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggaraan satu 

sistem pendidikan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan terdahap Tuhan Yang Maha Esa disertai akhlak yang mulia untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional tersebut harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga 

indonesia yang disertai dengan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

sebagai salah satu langkah menghadapi perubahan dan perkembangan 

kehidupan yang ada serta tantangan tersebut baik secara lokal, nasional dan 
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global. Untuk itu, maka Pemerintah Republik Indonesia membuat sebuah 

peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur 

pendidikan di Indonesia. 

Awal berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini mewajibkan semua warga 

negara Indonesia untuk mengikuti program wajib belajar pendidikan minimal 

yang harus diikuti.  Wajib belajar ini meliputi Pendidikan dasar selama (9) 

sembilan tahun, 6 (enam) tahun di sekolah dasar  dan (3) tiga tahun di sekolah 

menengah pertama, namun seiring perkembangan zaman wajib belajar kini 12 

(dua belas) tahun dengan bertambahnya kewajiban 3 (tiga) tahun di sekolah 

menengah atas. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun ini biasanya masuk sebagai 

bagian dari pendidikan formal.  

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian 

bahwa: 

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi.”
2
 

 

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) lebih lanjut 

menjelaskan bahwa: 

 “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu.”
3
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Untuk menjamin pendidikan yang bermutu tersebut, maka pemerintah 

Indonesia membuat standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan 

secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan ini nantinya 

digunakan sebagai dasar acuan pengembangan kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Standar 

nasional pendidikan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

Standar nasional pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam memberikan 

pendidikan yang bermutu yang salah satunya dalam acuan pengembangan 

kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan mengacu pada 

standar nasional pendidikan bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.  
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Kurikulum pendidikan di Indonesia ada dan telah diatur setiap jenis 

jenjang pendidikan formal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi dan berbeda-beda.  

Pendidikan yang didapatkan telah diwajibkan sejak minimal berusia 7 

(tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. Usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun ini 

merupakan usia anak. 

Dalam perkembangan pembangunan yang cepat pada arus globalisasi di 

bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang  dewasa yang telah 

membawa perubahan sosial dan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai hidup dan perilaku khususnya pada 

anak.  

Menurut kajian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2014 dalam 

Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis 

Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa: 

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat 

arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua 

yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai 

dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, 



5 

 

bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam 

arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat 

merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan 

anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tatapi 

merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu 

bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.
4
 

Jadi, tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor 

eksternal dari anak itu sendiri, baik dari perkembangan ilmu komunikasi dan 

ilmu pengetahuan, lingkungan sekitar yang kurang cocok  dan perhatian dari 

keluarga terdekat terutama kedua orang tua. 

Pada saat ini, perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak dapat dilihat dari angka Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum yang tidak bisa dikatakan sedikit.  

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perngertian bahwa: 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana”
5
 

Data yang diambil dari Sistem Database Permasyarakatan 

menunjukkan,  per bulan September tahun 2019 saja jumlah Anak yang 

terdaftar di UPT yang dikelola oleh Direktorat Jendral Permasyarakatan 

                                                           
4
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Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum 
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2014. hal. 2. 
5
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(Ditjen PAS) berjumlah 1.956 Tahanan Anak yang tersebar di 33 Wilayah 

Indonesia. 
6
 

Tabel 1. 

Jumlah Anak dalam Tahanan di Indonesia 

Pada Bulan Juni-September 2019 

Bulan/Tahun Total 

Per September 2019 1.956 

Per Agustus 2019 2.354 

Per Juli 2019 2.380 

Per Juni 2019 2.389 

                        Sumber: Sistem Databese Permasyarakatan 

Melihat dari tingginya angka Anak tersebut pastilah telah melalui proses 

peradilan. Proses peradilan anak ini diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dimana Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:  

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian 

Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan 

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”
7
 

Dalam proses penyelesaian perkara Anak terutama proses peradilan 

yang dihahadapi Anak sebagaimana yang termuat dalam Laporan Akhir 

Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan 

Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan sering kali terjadi permasalahan: 

Permasalahan ini bisa terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, 

adjudikasi dan pascaadjudikasi. Pada tahap pra-adjudiksi, masalah yang 

dihadapi antara lain minimnya upaya diversi pada tahap awal proses 

peradilan pidana, tidak adanya rutan khusus anak yang mengakibatkan 

percampuran antara tahanan anak dan tahanan dewasa, belum 

terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti kualitas makanan, pendidikan, 

standar kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Pada tahap adjudikasi, 

                                                           
6
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masalah yang dihadapi antara lain anak dengan kasus ringan maupun 

berat tetap di proses sampai ke pengadilan, minimnya putusan non 

penjara. Pada tahap pascaadjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain 

terjadi di beberapa daerah, jumlah dan kondisi penjara khusus anak 

belum memadai, bahkan seringkali anak-anak disatukan dengan 

narapidana dewasa, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap 

pelanggaran hak sebagai anak didik dan sebagai anak, belum 

terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik pemasyarakatan seperti 

kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, 

kunjungan dan lainnya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat 

anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak akan 

menjadi pemimpin negeri ini. Oleh sebab itu perlindungan hukum 

terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi 

perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa terutama pemerintah untuk 

memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.
8
 

Jadi, dari hasil penelitian tersebut, dalam sistem peradilan pidana anak 

terdapat 3 masalah pada setiap tahapan, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjukasi 

dan pascaadjukasi. Pada tahap pra-adjukasi atau penyidikan upaya diversi  

yang masih kurang maksimal pada tahap awal proses peradilan pidana, tidak 

adanya rutan khusus anak yang mengakibatkan percampuran antara tahanan 

anak dan tahanan dewasa, belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti 

kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan sebagainya. 

Sedangkan pada tahap adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain anak 

dengan kasus ringan maupun berat tetap di proses sampai ke pengadilan 

termasuk minimnya putusan non penjara. Pada tahap pascaadjudikasi, 

masalah yang dihadapi antara lain terjadi di beberapa daerah, jumlah dan 

kondisi penjara khusus anak belum memadai, bahkan seringkali anak-anak 

disatukan dengan narapidana dewasa, sehingga menimbulkan kerentanan 

terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik dan sebagai anak, belum 

terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik pemasyarakatan seperti kualitas 
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makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, kunjungan dan 

lainnya. 

Minimnya keberadaan tempat penempatan anak sementara dan penjara 

khusus anak yang ada ini juga termasuk salah satu masalah besar dalam prose 

peradilan pidana anak. Penjara khusus anak sendiri pada tanggal 5 Agustus 

2015 lewat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru meresmikan Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sekaligus Lembaga Penempatan Anak 

Sementara (LPAS) di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga 

dilaksanakan di 32 propinsi lainnya yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) 

LPKA yang diresmikan, terdiri dari 7 (tujuh) LPKA/ LPAS Kelas I dan 26 

(dua puluh enam) LPKA/ LPAS Kelas II B dan sebanyak 18 diantaranya 

merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lembaga Pemasyarakatan Anak 

yang telah ada selama ini.
9
 

Pada tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan apabila  

didalam satu wilayah hukum tidak memiliki LPAS, maka anak yang 

berkonflik dengan hukum akan dilakukan penahan di Kantor Polisi, 

sedangkan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan maka anak akan ditahan di 

Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang ada di wilayah hukumnya. Dalam 

konteks Anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perlakuan 

khusus diperlukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di 

mana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa 

                                                           
9
 Ajat Sudrajat (Ed.), Menkumham Resmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Bandung, http://www.antaranews.com diakses tanggal 16 Oktober 2019. 
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9 

 

depan. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak untuk 

memperoleh pendidikan. 

Terkait dengan hak pendidikan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pasal 82 Ayat (1) butir e mengatakan bahwa: 

 “Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah kewajiban 

mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta.”
10

 

Setelah memasuki LPKA, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak 

yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai 

seorang penjahat yang tidak perlu dipenuhi hak-haknya mengingat bahwa 

anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak akan 

menjadi pemimpin negeri ini. 

Salah satu daerah yang baru memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) ialah provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Mamuju. Dimana 

menurut Keterangan yang diberikan oleh Idam Wahyu Kuntjoro yang pada 

saat ini menjabat sebagai kepala LPKA Mamuju dimuat dalam laman wacana 

info pada tanggal 25 Maret 2019 mengungkapkan bahwa: 

Sejak difungsikan bulan lalu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Kelas II Mamuju pembinaan kepada warga binaan di sana terus 

diupayakan untuk terpenuhi dimana pembinaan kepada warga binaan 

fokus pada pendidikan karakter dan penguatan spiritual yang rutin 

dilakukan  yaitu bimbingan rohani oleh pondok pesantren As Sunah 

Mamuju dan selain itu kami upayakan ada pendidikan formal dan non 

formal. Dalam hal ini pendidikan formal akan bekerja sama dengan dinas 

pendidikan Mamuju bahkan tidak menutup kemungkinan akan 
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mendapatkan ijazah layaknya anak yang menempuh pendidikan di 

bangku sekolah.
11

 

Dari wawancara yang dimuat di lama wacana info bersama ketua LPKA 

Kelas II Mamuju tersebut bahwa setelah 1 (satu) bulan difungsikan, LPKA 

Kelas II Mamuju masih berusaha untuk memenuhi hak anak dalam 

memberikan pendidikan formal yang mana diusahakan dengan cara bekerja 

sama dengan Dinas Pendidikan setempat.  

Dari pemaparan yang dimuat 9 (sembilan) bulan lalu tersebut dimana 

LPKA Kelas II Mamuju masih dalam proses mengusahakan untuk pemberian 

pendidikan formal diatas kemudian menarik peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang Pemenuhan hak pendidikan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum dalam hal pendidikan formal dengan menggunakan kurikulum standar 

nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di 

salah satu provinsi baru yang berada di Indonesia yakni Provinsi Sulawesi 

Barat yang baru memiliki LPKA yang terletak di Mamuju. 

Provinsi Sulawesi Barat tercatat per bulan September 2019 memiliki 10 

(sepuluh) anak
12

 yang saat ini berada di LPKA Kelas II Mamuju. Sehingga 

judul dari penelitian ini adalah “PENERAPAN KURIKULUM STANDAR 

NASIONAL PENDIDIKAN DALAM PEMENUHAN HAK 

PENDIDIKAN FORMAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN 
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 Lukman Rahim, LPKA Mamuju Jamin Warga Binaan Peroleh Pendidikan yang Layak, 

Pada wacana.info diakses 09 Februari 2020 
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 Sistem Database Permasyarakatan, Jumlah Anak dalam Tahanan di Mamuju, 

sdp.ditjenpas.go.id, diakses tanggal 16 Oktober  2019. 
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HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II 

MAMUJU”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan kurikulum yang berstandar nasional pendidikan 

dalam pemenuhan hak pendidikan formal anak yang berkonflik dengan 

hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum yang berstandar 

nasional pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan formal anak yang 

berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Mamuju? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan kurikulum standar nasional pendidikan 

dalam pemenuhan hak pendidikan formal anak yang berkonflik dengan 

hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju; dan 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 

standar nasional pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan formal 

anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Kelas II Mamuju.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian in diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sacara yuridis guna menambah kepustakaan dan wawasan dalam bidang 

hukum, khususnya permasalahan tentang hukum perlindungan serta 

pemenuhan hak anak dan untuk menambah kepustakaan di bidang ilmu 

hukum. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan bagi penulis dalam mengetahui apakah penerapan 

kurikulum standar nasional pendidikan dalam pemenuhan hak 

pendidikan formal anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang ditetapkan oleh 

pemerintah sudah dilaksanakan atau tidak, serta kendala yang dihadapi 

dalam penerapannya; 

b. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam meningkatkan 

perlindungan terhadap hak-hak anak terutama dalam pemenuhan hak 

pendidikan formal di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di 

setiap wilayah hukum di Indonesia; 

c. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan 

serta wawasan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang 

berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pidananya;dan  
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d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam dalam penerapan kurikulum standar nasional pendidikan dalam 

pemenuhan hak pendidikan formal anak yang berkonflik dengan 

hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dalam 

mengetahui penerapan kurikulum standar nasional pendidikan dalam 

pemenuhan hak pendidikan formal anak yang berkonflik dengan hukum di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dan kendala yang 

dihadapi. Dan dapat pula menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam 

meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan membuat 

peraturan perundang-undangan dan pendirian lembaga penempatan sementara 

anak (LPAS) dan lembaga pembinaan anak khusus anak (LPKA) di seluruh 

wilayah hukum Indonesia.  

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum 

menjelaskan bahwa: 

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, 

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 

tertentu; sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten 

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu.”
13

 

Jadi, kegiatan ilmiah tentang analisa dan konstruksi yang saling berkaitan 

yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten disebut sebagai 
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 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.  Penerbit  Universitas 

Indonesia (UI-Press). hal. 42. 
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penelitian. Dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan metedologis berarti 

harus sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan sistem atau 

sistematis dan tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu atau 

konsisten. 

Dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah melakukan penelitian 

hukum. Yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki: 

“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 

yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi 

mengenai apa yang seyogianya ada atas isu yang diajukan.”
14

 

Jadi, Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah tentang analisa dan 

konstruksi yang saling berkaitan yang dilakukan metedologis berarti harus 

sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan sistem atau sistematis 

dan tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu atau konsisten untuk 

pemecahan atas masalah hukum yang timbul dengan hasil akhir adalah 

memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya ada atas isu yang 

diajukan. 

Agar data dari suatu penelitian yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah perlu adanya ketepatan dalam memilih 

metode penelitian supaya sesuai dan mengenai pada masalah yang menjadi 

obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, 

yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro: 

“Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum 

sebagai suatu fenomena sosial yang dalam interaksinya tidak terlepas 

dari faktor-faktor non hukum.”
15

 

Jadi, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang 

dalam interaksinya yang tidak terlepas dari faktor-faktor non hukum. 

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa: 

“Penelitian yuridis sosiologis, dapat juga diartikan suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan 

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta 

(fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian 

masalah (problem-solution).”
16

 

 

Yang dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis 

Sosiologis dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata 

masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang dapat 

diidentifikasi masalahnya dengan tujuan  memberikan solusi 

penyelesaian terhadap masalah yang tidak terlepas dari faktor-faktor 

hukum. 

Penulis kemudian melakukan penelitian terhadap masalah 

pemenuhan hak anak dalam hal penerapan kurikulum standar nasional 

pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan formal anak  yang 
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16
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berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 

Mamuju kemudian mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi dalam 

penerapan kurikulum standar nasional pendidikan dalam pemenuhan hak 

pendidikan formal anak yang berkonflik dengan hukum. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang berada di Provinsi 

Sulawesi Barat tepatnya di Mamuju. Terpilihnya Mamuju dikarenakan 

LPKA tersebut masih terhitung baru  dan tercatat pada bulan September 

2019 memiliki 10 (Sepuluh) anak pidana yang saat ini berada di LPKA 

Kelas II Mamuju. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan 

mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau 

tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu 

yang utuh. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 

kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya 

dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif adalah metode 

penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian suatu data dibedakan menjadi dua yaitu: 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. 
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Yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau 

basic data), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (secondary 

data). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga 

masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data atau fakta-fakta yang 

diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk 

keterangan dari responden yang berhubungan dengan obyek 

penelitian dan praktek yang dapat dilihat serta berhubungan 

dengan objek penelitian. Adapun yang termasuk dalam data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang 

dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju 

khususnya pada bidang Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan 

Kemasyarakatan. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara 

langsung diperoleh dari lokasi penelitian, atau keterangan-

keterangan yang secara tidak langsung diperoleh tetapi cara 

diperolehnya melalui studi pustaka, buku-buku literatur, 

dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-
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sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum 

ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan 

penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data, 

dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu alat 

pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat dan tepat. 

Menurut Amiruddin dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian 

Hukum menjelaskan bahwa:  

“Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat 

pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus 

dapat mengukur apa yang dapat diukur, dan harus dapat 

memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.”
17

 

 

Sehingga, dalam rangka mendapatkan data penelitian yang 

mempunyai kualitas yang cukup tinggi harus menggunakan alat 

pengumpul data yang dapat mengukur secara cermat, harus dapat 

mengukur apa yang dapat diukur dan harus memberikan kesesuaian hasil 

pada pengulangan pengukuran sehingga data yang didapatkan tepat 

penulis harus menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja 

dan sistematis mengenai suatu fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis yang kemudian dilakukan pencatatan langsung. Observasi 
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ini dilakukan untuk mengamati proses pemenuhan pendidikan 

formal yang didapatkan anak yang berkonflik dengan hukum di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju. 

b. Interview (wawancara) 

Menurut Amiruddin dalam bukunya Pengantar Metode 

Penelitian Hukum menjelaskan: 

“Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap 

muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti 

kepada seorang responden.”
18

  

Jadi, dalam hal ini penulis/ pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti 

kepada seorang respondesn atau dengan kata lain mewawancarai 

narasumber, yaitu Kepada Staf Pendidikan di bidang Sub Seksi 

Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Mamuju Arifuddin dengan dilakukan 

dalam situasi formal dan informal. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu cara memperoleh data dengan mempelajari data dan 

menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan 

pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi 

acuan adalah, buku-buku literatur, surat kabar, daftar atau tabel, 

kamus, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-
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dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penulisan hukum ini. 

5. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 

proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 

dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai 

penerapan kurikulum standar nasional pendidikan dalam pemenuhan hak 

pendidikan formal anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju serta kendala yang dihadapi. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun proposal penulisan hukum ini penulis menyusun dalam 

empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah 

memahami proposal penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah 

sebagai berikut: 

      BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan 

memuat diantaranya: 1) latar belakang yang merupakan penjelasan akar dari 

permasalahan yang diangkat serta pengantarnya, 2) rumusan masalah yang 

menjelaskan permasalahan yang terbagi menjadi dua permasalahan yang 
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akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini, 3) tujuan penulisan 

merupakan pencapaian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam membuat 

penelitian hukum ini, 4) Manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, 

pemerintah, masyarakat dan pengadilan, 5) Metode Penelitian yang 

digunakan penulis dalam hal ini adalah yuridis sosiologis, dan 6) Sistematika 

Penulisan. 

      BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk 

memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini, terdiri 

batasan-batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa 

variabel yang akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta 

pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian 

kepustakaan. 

      BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian yang 

merupakan jawaban permasalahan yang telah diajukan didapatkan dari 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah 

dijelaskan dalam BAB II. 

      BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab penutup yang menjadi sub bak yakni kesimpulan dan saran 

dari penulis. Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang 
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didapatkan dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari 

penulis atas beberapa permasalahan yang diangkat. 

 

 


