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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Keunggulan sebuah negara dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia 

yang ada dalam suatu negara tersebut. Suatu negara dapat dikatakan maju dan 

berprestasi jika negara tersebut mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek). Sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek) tidak muncul begitu saja, tetapi harus diasah dan dibentuk 

dalam proses pendidikan. Pendidikan merupakan sarana mendasar upaya 

manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya, dan secara instrumental 

pendidikan merupakan suatu infrastruktur untuk pengembangan sumber daya 

manusia dan pelestarian budaya dalam proses alih generasi secara 

berkesinambungan. 

       Pendidikan, khususnya pendidikan dasar merupakan kebutuhan dasar dari 

setiap warga negara. Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat 

untuk mengelola jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi hak warga negara akan pendidikan sebagaimana 

tujuan nasional yang tersirat dan tersurat dalam Mukadimah UUD 1945 yaitu 

“melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. 

       Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak lepas dari 

beberapa kendala, salah satunya kendala dalam biaya pendidikan terutama bagi 

keluarga kurang mampu. Semua daya yang ada pada keluarga kurang mampu 

digunakan untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga 

prioritas mereka bukan untuk pendidikan. Terbukti banyak anak usia sekolah 

dari keluarga kurang mampu “terpaksa” tidak sekolah bahkan tidak sedikit yang 

memilih ikut bekerja membantu orang tua. Relatif mahalnya biaya pendidikan 

dipicu oleh mahalnya biaya transportasi ke sekolah, mahalnya biaya penunjang 

pendidikan (pakaian seragam, buku pelajaran, dan peralatan sekolah), serta akses 

pendidikan yang tidak merata di sekitar lokasi permukiman (Rahayu, 2012: 10). 



2 
 

 
 

       Untuk menepis anggapan bahwa masyarakat miskin minim terhadap akses 

pendidikan bermutu karena mahalnya pendidikan, telah ditegaskan dalam 

Undang-Undang Sisdiknas bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun harus 

mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sebagai 

konsekuensinya pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan dasar yang 

bermutu bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi. Untuk mendukung 

terselenggaranya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pemerintah 

menggulirkan sebuah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bantuan bagi 

siswa miskin yang disebut BSM adalah bantuan dari pemerintah berupa 

sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari 

keluarga miskin dan memenuhi sekurang-kurangnya satu dari enam kriteria yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  

       Pemanfaatan dana BSM tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan 

pribadi siswa, seperti pembelian buku, alat sekolah, uang saku, seragam dan 

perlengkapan sekolah lainnya. Dengan adanya dana BSM  diharapkan siswa 

dapat terus melanjutkan sekolah dan berprestasi. Semua peralatan yang 

diperlukan dalam proses belajar dapat terpenuhi tanpa ada perasaan rendah diri 

atau minder. Pemenuhan keperluan pribadi siswa tersebut turut menyumbang 

energi positif terhadap proses belajar, hasil belajar, dan prestasi belajar yang 

diraih juga sesuai yang diharapkan. Dengan sarana dan sumber belajar yang 

memadai diharapkan dapat melahirkan output pendidikan yang berkualitas. 

       Output pendidikan yang berkualitas berasal dari pendidikan yang bermutu. 

Ada berbagai indikator mutu pendidikan contohnya seperti angka partisipasi, 

angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar (Supriadi, 2010: 7). 

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan apabila berbagai sumber yang 

mempengaruhi proses pendidikan ditangani secara jelas, terkendali dan terarah 

(Tilaar, 1999: 22). Dalam skripsi Agung (2011: 3) Sumber-sumber yang 

mendukung pendidikan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu 1. 

Warga belajar seperti siswa atau anak didik; 2. Sumber belajar seperti guru, 

tutor, kepala sekolah, staf ketatausahaan; 3. Pamong belajar seperti pemilik, 

pengurus; 4. Tempat belajar seperti ruang kelas, kantor, dll; 5. Sarana belajar 
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seperti meja, kursi, buku, papan tulis, buku bacaan; 6. Strategi belajar seperti 

metode, dorongan, rangsangan dan harapan; 7. Program seperti kurikulum, 

jadwal belajar; 8. Kelompok belajar seperti kelas, tingkat; 9. Dana belajar atau 

biaya pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa biaya pendidikan mutlak 

diperlukan dalam peningkatan kualitas siswa yang tercermin dalam prestasi 

belajar. 

       Dari penjabaran tersebut diharapkan bahwa semakin besar dana BSM yang 

diberikan maka keperluan pribadi siswa akan terpenuhi, semangat belajarnya 

bertambah dan prestasi belajar akan meningkat. Namun, implikasi program BSM 

di lapangan tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai harapan pemerintah. 

Adanya program BSM yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas siswa dalam 

belajar agar prestasi belajarnya semakin meningkat berbeda dengan kenyataan 

yang ada, tidak semua siswa mendapat efek positif setelah mendapat dana 

Bantuan siswa Miskin (BSM). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

dengan beberapa guru di SD Negeri 4 Mindahan Batealit Jepara, tidak semua 

prestasi belajar siswa meningkat setelah mendapatkan dana Bantuan Siswa 

Miskin (BSM), ada beberapa siswa yang prestasi belajarnya justru menurun 

setelah mendapatkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). 

       Dari relita tersebut muncul pertanyaan di benak penulis apakah dengan 

adanya dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Untuk mengetahui hal tersebut 

penulis mengadakan penelitian dengan  judul: “PENGARUH DANA 

BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SISWA DI SD NEGERI 4 MINDAHAN BATEALIT JEPARA TAHUN  

PELAJARAN 2013/2014”. 

       Penulis memilih judul tersebut karena pada tahun pelajaran 2013/2014 SD 

Negeri 4 Mindahan Batealit Jepara merupakan sekolah yang memiliki siswa 

penerima BSM terbanyak diantara SD lainnya di tingkat kecamatan. Walaupun 

memiliki siswa penerima BSM terbanyak, namun sekolah ini justru memiliki 

sejumlah prestasi membanggakan, baik dalam bidang akademik maupun bidang 

lain seperti olahraga. Salah satu bukti terlihat pada tahun 2013 hasil Ujian 
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Nasional (UN) sekolah ini mampu menduduki peringkat 10 besar tingkat 

kecamatan Batealit. Prestasi dalam bidang olahraga juga terbukti dari kejuaraan 

bola voli dan kejuaraan bulu tangkis putra maupun putri yang berhasil meraih 

tiga besar di tingkat kabupaten Jepara. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan yang belum bisa diakses semua kalangan masyarakat terutama 

dari keluarga miskin atau rentan miskin karena tingginya biaya pendidikan 

menimbulkan angka putus sekolah semakin banyak. 

2. Pemberian dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai alternatif untuk  

pemenuhan keperluan siswa agar tetap mengenyam pendidikan dan 

berprestasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Agar penelitian terarah dan terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  dan  identifikasi masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bantuan yang berasal dari Kemdikbud. 

2. Prestasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata 

nilai sumatif siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) selama satu tahun 

pada tahun pelajaran 2013/2014. 
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D. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah penelitian ini, 

maka perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah ada pengaruh dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) terhadap prestasi 

belajar siswa SD Negeri 4 Mindahan Batealit Jepara tahun pelajaran 

2013/2014?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah “mengetahui adanya pengaruh dana Bantuan 

Siswa Miskin (BSM) terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 4 Mindahan 

Batealit Jepara tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperkaya khasanah kepustakaan dan menjadi pijakan bagi 

penelitian-penelitian lebih lanjut. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang 

berminat melakukan penelitian pada kajian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua/ wali 

dari siswa bahwa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) ikut 

mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

kebijakan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal pembiayaan 

sekolah. 


