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Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi karena pada zaman sekarang 
banyak 
anak jalanan yang kurang memiliki kelakuan yang baik, sehingga pendidikan karakter 
semakin menurun. Oleh karena itu pendidikan karakter sangat penting diberikan 
kepada anak-anak jalanan usia remaja awal. Dan permasalahan yang dialami anak 
jalanan usia remaja awal adalah perilaku yang kurang baik terhadap keamanan bahkan 
ketertiban jalan, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Tidak sedikit 
anak jalanan usia remaja melanggar peraturan tata tertib lalu lintas dan menimbulkan 
ketidaknyamanan bagi pengguna jalan raya. 

Dalam hal ini bangsa Indonesia masih belum dapat menuntaskan masalah anak 
jalanan yang masih melakukan kegiatan di jalanan, seperti: pengamen, pengemis, 
penjual asongan, pembersih kaca mobil. Bila ditinjau dari Undang-undang, anak jalanan 
merupakan tanggung jawab daripada negara. Seharusnya anak-anak jalanan tersebut 
menerima hak dan kewajibannya untuk mendapat perlindungan dari negara. Sehingga 
anak-anak jalanan tidak terus-menerus hidup dan melakukan kegiatan di jalanan. 
Dalamhal ini dapat mempengaruhi kehidupannya kelak. Kehidupan yang tidak adanya 
masadepan yang cerah. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu diterapkan pendidikan karakter dengan 
pembiasaan-pembiasaan secara intensif dan berkesinambungan. Pendidikan karakter 
yang akan diterapkan ini bukan hanya pendidikan karakter yang bersifat umum 
melainkan pendidikan karakter berbasis pendidikan kristen. Dimana pendidikan karakter 
berbasis pendidikan kristen ini menerapakan nilai-nilai kekristenan bagi anak-anak 
jalanan usia remaja awal tersebut. Nilai-nilai kristen yang berpusat kepada Tuhan 
Yesus Kristus. Oleh sebab itu dibutuhkan pengarahan lebih lanjut mengenai pola 
pendidikan karakter berbasis pendidikan kristen ini. Adapun rumusan masalah dalam 
penulisan ini adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter berbasis 
pendidikan kristen, bagaimana pola pembinaan anak jalanan usia remaja awal, 
bagaimana pola pembinaan bagi anak jalanan usia remaja awal berdasarkan 
pendidikan karakter berbasis pendidikan kristen. Tujuan rumusan masalah adalah 
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan karakter berbasis pendidikan 
kristen, menjelaskan pola pembinaan anak jalanan usia remaja awal, menemukan pola 
pembinaan bagi anak jalanan berdasarkan pendidikan karakter berbasis pendidikan 
kristen. 
 
 
 
 



Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa anak jalanan 
membutuhkan pola pembinaan pendidikan karakter berbasis pendidikan kristen, 
pendidikan kristen merupakan dasar yang relevan bagi pendidikan karakter, pola 
pendidikan karakter yang ideal dari perspektif iman kristen adalah pendidikan karakter 
berbasis pendidikan kristen. Dampak lain yakni, perubahan mentalitas anak jalanan 
usia remaja awal mempengaruhi kehidupan masa depannya. 


